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ПРЕДГОВОР
Међународна конференција ''Безбедност саобраћаја у локалној заједници'', представља
је један од најважнијих догађаја у региону који има амбицију да представља и стручно
анализира рад и резултате рада у области безбедности саобраћаја, да истиче добре
активности, указује на проблеме и недостатке, систематизује теорију и праксу
безбедности саобраћаја, а све у циљу мотивисања и покретања на акције унапређења
безбедности саобраћаја.
Ценећи значај и могућности локалне самоуправе, конференција је првенствено усмерена
на активности које се спроводе на локалном нивоу, односно на активности које спроводе
локални органи власти и субјекти који делују на локалном нивоу. Од државе и централне
власти се очекује да створи добар амбијент за деловање. Међутим, највише активности
у области безбедности саобраћаја се спроводе на локалном нивоу. Саобраћајно
образовање и васпитање у породици, у предшколским установама, у школском систему
или у аутошколама се спроводи на локалном нивоу. Значајан део превентивнопропагандних активности се најефикасније реализује на локалном нивоу (преко
локалних медија, билборда, семинара, рада на терену итд.). Велики део саобраћајне
инфраструктуре (улице, општински путеви, пролазак државних путева кроз насеље,
паркиралишта, гараже итд.) се налази у општинама и градовима, а локална самоуправа
има надлежности и у изградњи и одржавању наведене инфраструктуре. Полиција,
инспекција, здравство и друге државне институције делују на локалном нивоу. Људи
живе и раде ''у локалу''. Највећи део настрадалих у саобраћају страдају ''у локалу'', тј. на
проласцима путева кроз насеља или на улицама у насељу. Може се рећи ''на локалу је
све''! Зато све локалне заједнице треба да схвате да људи ''на локалном нивоу'' трпе
највеће последице саобраћајних незгода и лошег стања безбедности саобраћаја. Са друге
стране, они и локалне институције највише могу допринети унапређењу безбедности
саобраћаја.
Ова, 14. Конференција БСЛЗ 2019 посебну пажњу посвећује представљању активности
које спроводе јединице локалне самоуправе и поједини субјекти који делују на локалном
нивоу. У том смислу је смањено време посвећено излагању научних и стручних радова,
а повећан простор за постере, презентације и дискусије о активностима локалних
самоуправа. Неколико градова и општина су усвојили своје стратешке документе у
области безбедности саобраћаја и то ће бити предмет анализе и дискусије. Град Београд,
као највећа јединица локалне самоуправе ће представити Стратегију безбедности
саобраћаја града Београда 2017-2020 и Годишњи програм безбедности саобраћаја, а
све у циљу подстицања других јединица локалне самоуправе да приступе стратешком
управљању безбедношћу саобраћаја на њиховој територији. Биће представљене
одабране активности других јединица локалне самоуправе, односно субјеката који
делују на локалном нивоу (предшколске установе, школе, универзитети, локални и
други медији, организације црвеног крста, невладине организације, привредна друштва,
управљачи пута и предузећа за путеве итд.).
Настављамо да подстичемо младе да истражују и раде на унапређењу безбедности
саобраћаја. Поред традиционалног избора најбољег студентског рада, ове године ћемо,
по први пут, изабрати и најбољи завршни или мастер рад који обрађује тему везану за
безбедност саобраћаја.

Безбедност саобраћаја мора бити заснована на науци и добрим подацима, а резултати
рада квантификовани и стручно сагледавани. У том смислу, на конференцији ће бити
представљена најважнија обележја стања и тенденција у безбедности саобраћаја: подаци
о броју и последицама саобраћајних незгода, мапе ризика учешћа у незгодама и ризика
страдања, мапе индикатора безбедности саобраћаја, као и резултати других важних
истраживања.
Резултати ће бити упоређени са стратешким циљевима, како би се на основи података
оценило спровођење стратегије безбедности саобраћаја. Само на овај начин се можемо
супротставити пристрасном и нестручном оцењивању успеха у безбедности саобраћаја
и налажењу оправдања за неуспехе. Једини критеријум за поређење мора постати степен
достизања циљева који су добро дефинисани и квантификовани у стратегијама и другим
документима.
Надамо се да ћемо успешно радити, добро се дружити, јачати струку и наша
пријатељства и стално унапређивати сарадњу, па тако допринети смањивању страдања
људи у саобраћају.
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FOREWORD
The International Conference "Road Safety in the Local Community" is one of the most
important events in the region that has the ambition to present and expertly analyze the work
and results of work in the field of road safety, to highlight good activities, points to problems
and deficiencies, systematizes the theory and road safety practices, with the aim of motivating
and launching road safety improvement actions.
Building on the importance and possibilities of local community, the Conference is primarily
focused on local level activities that is, on activities carried out by local authorities and local
actors. It is expected from the State and the central Government to create a good environment
for operation. However, most activities in the area of road safety are carried out at the local
level. Traffic education and upbringing in the family, in preschool institutions, in the school
system or in driving schools is carried out at the local level. A significant part of preventive
and propaganda activities is most effectively realized at the local level (through local media,
billboards, seminars, fieldwork, etc.). A large part of the road infrastructure (streets, municipal
roads, passing of state roads through the settlement, parking lots, garages, etc.) is located in
municipalities and towns, and the local self-government has competencies in the construction
and maintenance of the mentioned infrastructure. Police, inspection, health, and other state
institutions act at the local level. People live and work "at the local". Most of the people who
were killed in the traffic are "at the local", that is, on the passage of roads through settlements
or on streets in the settlement. It can be said, "at the local is everything"! That is why all local
communities should understand that people "at the local level" suffer the greatest consequences
of traffic accidents and the poor state of road safety. On the other hand, they and local
institutions can contribute most to improving road safety.
This, 14th Conference RSLC 2019 pays particular attention to the presentation of activities
carried out by local self-government units and certain entities operating at the local level. In
this sense, the reduced time is dedicated to the presentation of scientific and professional works,
and the increased space for posters, presentations, and discussions about the activities of local
self-government. Several cities and municipalities have adopted their strategic documents in
the field of road safety and this will be the subject of analysis and discussion. The city of
Belgrade, as the largest unit of local self-government, will present the Belgrade Road Traffic
Safety Strategy 2017-2020 and the Annual Traffic Safety Program in order to encourage other
local self-government units to access strategic road safety management in their territory.
Selected activities of other units of local self-government, ie local-level actors (pre-school
institutions, schools, universities, local and other media, organizations of the Red Cross, NGOs,
companies, road managers and road companies, etc.) will be presented.
We continue to encourage young people to research and work on improving road safety. In
addition to the traditional selection of the best student paper, this year, for the first time, we
will choose the best final-work or master-work which deals with the topic related to road safety.
Road safety must be based on science and good data, and the results of the work are quantified
and professionally looked at. In this regard, the Conference will present the most important
features of the situation and tendencies in road safety: data on the number and consequences
of traffic accidents, risk maps for participation in accidents and the risk of death and injured,
the map of safety performance indicators, as well as the results of other important research.

The results will be compared with the strategic goals, in order to assess the implementation of
the Road Traffic Safety Strategy based on the data. Only in this way can we oppose the biased
and inefficient assessment of success in road safety and finding justifications for failures.
The only criterion for comparison must become the level of achieving goals that are well
defined and quantified in strategies and other documents.
We hope that we will have successfully work, to socialize well, to strengthen the profession
and our friendships and to constantly improve cooperation, thus contributing to the reduction
of death and injury of people in traffic.
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PROCENA RIZIKA KOD TRANSPORTA OPASNIH MATERIJA
ASSESSMENT OF RISK FOR TRANSPORTING HAZARDOUS
MATERIALS
Venezija Ilijazi1, Aleksandra Vulović2, Jelena Lamovec3, Stevo Jaćimovski4
Rezime: Hemijske katastrofe su obično povezane sa sistemima snabdevanja, transporta ili
skladištenja opasnih materija i mogu izazvati jako zagađenje atmosfere. Upravljanje rizikom od
potencijalnih katastrofa pri transportu opasnih materija predstavlja proces analize koji bi sprečio
ugrožavanje velikog broja ljudi, imovine, životne sredine i prirodnih resursa. U vezi s tim neophodno
je pravovremeno predvideti način širenja zagađujućih materija, njihove koncentracije, brzinu i smer
širenja s cilјem preciznog vremenskog upozorenja ili eventualne evakuacije stanovništva. Ovaj rad
analizira i upoređuje teoriju i praktičnu primenu izabranog Gausovog modela disperzije i
softverskog modela ALOHA za slučaj oslobađanja opasnih materija usled incidenta pri transportu.
Rezultati dobijeni primenom modela su važni za zaklјučke procene, prepoznavanja, analize i
upravlјanje rizikom.
Klјučne reči: zagađenje vazduha, hemijske udesi, transport, procena rizika
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Abstract: Chemical disasters are usually associated with the supply, transport or storage of
hazardous substances and can cause severe atmospheric pollution. Managing the risk of potential
disasters in the transport of dangerous goods is an analysis process that would prevent the threat of
a large number of people, property, the environment and natural resources. In this regard, it is
necessary to predict in a timely manner the way in which pollutants are disseminated, their
concentration, speed and direction of spreading with the aim of precise weather warnings or possible
evacuation of the population. This paper analyzes and compares the theory and application of the
selected Gaussian model of dispersion and the software model ALOHA in the case of releasing
hazardous materials due to transport incidents. The results obtained by applying the model are
important for the conclusions of assessment, recognition, analysis and risk management.
Keywords: Air pollution, Chemical accidents, Transport, Risk assessment

1.

UVOD

Opasne materije se mogu definisati kao supstance koje pri proizvodnji, transportu,
rukovanju i korišćenju mogu da predstavljaju opasnost u pogledu ugrožavanja zdravlja
ljudi, materijalnih i prirodnih dobara. Opasnost u transportu opasnih materija može biti
direktnog ili indirektnog delovanja na okolinu i osoblje koje njima rukuje. Najčešće se
koriste materijali koji poseduju opasna svojstva eksplozivnosti, otrovnosti, zapaljivosti,
korozivnosti, oksidativnosti i slično. Uprkos činjenici da su mnoge opasne materije opasne
i za čoveka i za njegovu okolinu, ipak se ne možemo odreći njihovog korišćenja jer su one
vrlo često osnova mnogih tehnoloških procesa, mnoge od njih su energetski izvori, neke
su nezamenjive u poljoprivredi, šumarstvu i drugim industrijskim granama. Iako su sve
osobe koje učestvuju u proizvodnji opasnih materija i koje njima na razne načine rukuju
izložene opasnom delovanju tih materija, ipak se smatra da njihov transport, gledajući
opasnosti, zaslužuje posebnu pažnju.
Razvoj transportnih sistema kroz istoriju, i sve veća potreba za međunarodnom
razmenom dobara, među kojima i opasnih materija, uslovili su pojavu međunarodnih
propisa koji su se razvijali u okviru pojedinih vidova transporta, a u novije vreme i
preporuka kojima se pokušalo postizanje uniformnosti granskih propisa, koja je od
posebnog značaja za primenu savremenih transportnih sistema. Ovi propisi i preporuke po
pravilu služe kao osnov i podloga za izrade nacionalnih propisa5.
U ovim odredbama klasifikacija opasnih materija u drumskom saobraćaju je izvršena
u skladu sa međunarodnim propisima koji uređuju njihovu upotrebu, prevoz i skladiranje.
Prema Evropskom sporazumu o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom
saobraćaju (ADR), opasne materije svrstane su u devet klasa:

U Republici Srbiji Transport opasnih materija propisan je Zakonom o transportu opasne robe ("Sl. glasnik RS",
br. 104/2016, 83/2018 i 95/2018).
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Tabela 1. – Klasifikacija opasnih materija prema ADR-u6
Klasa
1
2
3
4

5
6
7
8
9

2.

EKSPLOZIVI

Naziv klase

GASOVI: Komprimovani, prevedeni u
tečno stanje, gasovi rastvoreni pod
pritiskom ili duboko ohlađeni
ZAPALJIVE TEČNOSTI
ZAPALJIVE ČVRSTE MATERIJE:
Materije sklone samozapaljivanju, materije
koje u dodiru sa vodom oslobađaju
zapaljive gasove
OKSIDIRAJUĆE MATERIJE I
ORGANSKI PEROKSIDI
OTROVNE (TOKSIČNE) I INFEKTIVNE
MATERIJE
RADIOAKTIVNE MATERIJE
KOROZIVNE MATERIJE
OSTALE MATERIJE

Napomena
Prema vrsta opasnosti podeljena na šest podklasa
’ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

4.1. Zapaljive čvrste materije
4.2. Materije sklone samozapaljenju
4.3. Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju
zapaljive gasove
5.1. Oksidirajuče materije
5.2. Organski peroksidi
6.1. Gadne i zarazne materije
6.2. Infektivne materije
Materije koje predstavljaju neku opasnost, a nisu
obuhvaćene predhodnim klasama

TRANSPORT OPASNIH MATERIJA

Jedan od najznačajnijih aspekata bezbednosti u prevozu opasnih materija je zaštita od
neželjenog dejstva opasnih materija. Problem zaštite od dejstva ovih materija
podrazumeva dve osnovne grupe aktivnosti: sa jedne strane, potrebno je izučavati
karakteristike opasnih roba u cilju sagledavanja mogućnosti i mehanizama njihovog
štetnog dejstva, a sa druge strane, na bazi saznanja o njihovim karakteristikama potrebno
je definisati mere zaštite kojima se verovatnoća nastanka štete i eventualne posledice
akcidenta mogu umanjiti (Anđelković, 2005).
Sa razvojem nauke, tehnike i tehnologije sve je veći broj materija koje čovek koristi u
cilju zadovoljenja svojih potreba. Pored nesporne upotrebne vrednosti, deo tih materija
poseduje i svojstva koja predstavljaju neku od opasnosti po čoveka ili njegovu životnu
sredinu. Da bi se zaštitio od efekata štetnog dejstva opasnih materija, čovek je primoran
da izučava ove materije, analizira njihov uticaj i utvrđuje mere zaštite. U kolikoj meri je
to obiman i složen posao dovoljno ilustrativno govori podatak da nauka danas poznaje
preko četiri miliona hemijskih jedinjenja, od kojih se, prema grubim procenama

Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobraćaju - ADR (skraćenica potiče
od izvornog teksta na fransuckom „Accord Europeen ralatif ou transport international de marchandises
Dangereuses par Route”) zaključen u Ženevi 30.09.1957. i ratifikovala ga je bivša SFRJ (Sl. list SFRJ, br.59/79
- Međunarodni ugovori). Dalja razrada ovog dokumenta poverena je Ekonomskoj komisiji za Evropu UN Komitetu za unutrašnji saobraćaj - Radnoj grupi za transport opasnih dobara, sa sedištem u Ženevi. Sastavni deo
ovog Sporazuma su i aneksi A i B koji su objavljeni u Sl. listu SFRJ, br. 61/70.- Međunarodni ugovori. Aneksi
A i B su podložni izmenama. Izmene i dopune su ratifikovane i objavljene u Sl. listu SFRJ, br. 8/77, 1/78, 6/78
i 11/80. Prečišćen tekst aneksa A i B u kojima su obuhvaćene sve ove izmene i dopune nastale do 01.05.1985. i
dopune od 01.01.1988. godine izdate su kao Publikacija Ujedinjenih nacija ISBN 0-1-139025-7.
6
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svakodnevno u upotrebi nalazi više desetina hiljada, među kojima se često sreću i materije
koje mogu izazvati štetno dejstvo. Poseban problem, predstavlja transport opasnih
materija u kome ne retko usled udesa ili havarije pri transportu dolazi do neželjenih štetnih
posledica.
3.

MATEMATIČKI MODELI PROCENE RIZIKA

Ispuštanja opasnih materija u atmosferu, usled nezgode pri transportu opasnih
materija, predstavlja veliku opasnost po stanovništvo i infrastrukturu. Rizik se definiše
kao radnja koja ima potencijal da izazove štetu po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu.
Za merenje koncentracije opasnih materija koriste se fizičke, hemijske, hemijskofizičke i elektrohemijske metode. Granična vrednost opasnih materija je propisom određen
protok ili koncentracija štetnih i opasnih komponenti na mestu udesa. Rezultati merenja
se mogu prikazati kao masa po jedinici zapremine gasa ili kao masa protoka u jedinici
vremena (mg/h, gr/h i sl.).
Za određivanje emisije opasnih gasova primenjuju se
kontinualne metode (neprekidne, u dužem vremenskom periodu) i diskontinualne
(merenje koncentracije gasova u kraćem vremenskom intervalu). Merenje je od velikog
značaja za utvrđivanje uticaja koncentracije opasnih gasova na zdravlje stanovništva i
životnu sredinu, kao i modelovanje emisije opasnih materija u slučaju akcidenata.
Za procenu kretanja i širenja vazdušnih polutanata nakon njihovog ispuštanja u
atmosferu razvijeni su brojni modeli disperzije koji se dele na fizičke modele i
matematičke modele. Fizički modeli simuliraju stvaran fenomen znatno umanjenih
vrednosti u laboratorijskim uslovima. Oni otkrivaju mehanizam disperzije i pružaju
validaciju podataka dobijenih matematičkim modelima. Matematički modeli koji opisuju
kretanje zagađivača u vazduhu pod uticajem vetra (prenos) i turbulentnog kretanja
atmosfere (difuzija) nazivaju se modeli atmosferske disperzije (Kovačević, 2003).
Modeli disperzije opasnih gasova mogu proceniti posledice scenarija, kao i efikasnost
primenjenih strategija, za smanjenje zagađenja. Razvoj informacionih tehnologija
doprineo je ubrzanom razvoju modela disperzije čime su oni postali sve kompleksniji, sa
više ulaznih parametara. Na globalnom tržištu, dostupan je veliki broj ovih sistema
(Stojanović, 2011).
Polazeći od metoda matematičkog opisivanja procesa rasejanja primesa, mogu se
izdvojiti tri klase modela analize aerozagađenja: Lagranževa, Ojlerova i Gausova. U
Lagranževom i Ojlerovom metodu koncentracije opasnih gasova se mogu dobiti različitim
metodima rešavanja jednačine turbulentne difuzije.
3.1.

Gausov model

Gausov model polazi od pretpostavke da raspodela koncentracije pasivne supstance u
perjanici ima određeni matematički oblik, tako da sadrže Gausovu jednačinu difuzije koja,
ustvari, predstavlja rešenje Fickove difuzione jednačine sa konstantnim koeficijentima.
U osnovi Gausovog modela leži pretpostavka da primese emitovane neprekidnim
tačkastim izvorom obrazuju dimni stub u kome se uočava simetrična raspodela
koncentracije čestica u odnosu na osu dimnog stuba. Osnovna jednačina statističkog
Gausovog modela je sastavljena od dvaju funkcija gustine verovatnoće normalnog zakona
raspodele i imaju oblik (Степаненко, 2009; Lazaridis, 2011):
4
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 ( z + h) 2  
Q f F fW
y 2   ( z − h) 2 
(1)
+
exp(−
)
exp
−
exp

−



2
2πσ y ( x)σ z ( x)u
2σ y2 ( x)   2σ z2 ( x) 
 2σ z ( x)  
gde je Q – maseni protok (snaga izvora); C – koncentracija primesa u datoj tački prostora;
σ y ( x ) , σ z ( x ) disperzije difuzije u pravcu odgovarajućih osa, koje zavise od
C ( x, y , z ) =

meteoroloških uslovi rastojanja koje čestica pređe od izvora do tačke sa koordinatom x,
pri čemu se pretpostavlja da se smer ose 0X poklapa sa smerom vektora vetra; u − srednja
brzina vetra na nivou merenja; h – efektivna visina izvora; fF i fW – korekcije na smanjenje
oblaka primesa zbog suvog taloženja primesa.
U jednačini (2) su σ y , σ z horizontalna i vertikalna disperzija raspodele primesa. Za
određivanje ovih disperzija koriste se sledeće relacije:
=
σ y A=
xa ; σ z B xb
gde su A, a, B, b koeficijenti koji zavise od stabilnosti atmosfere i reljefa površine i
određuju se eksperimentalno.

(2)

Slika 1. Grafički prikaz širenja aerozagađenja kod Gausovog modela (Lazaridis 2011)
Tabela 2. Parametri za izračunavanje disperzije (Lazaridis,2011)

4.

Vrlo nestabilna
Nestabilna
Slabo nestabilna

A
B
C

Neutralna
Stabilna
Vrlo stabilna

D
E
F

A
0,527
0,371
0,209
A
0,128
0,098
0,065

a
0,865
0,866
0,897
a
0,905
0,902
0,902

B
0,28
0,23
0,22
B
0,20
0,15
0,15

b
0,90
0,85
0,80
b
0,76
0,73
0,67

PROCENA RIZIKA PRI TRANSPORTU OPASNIM MATERIJAMA

Prikaz mogućeg razvoja događaja obuhvata sagledavanje obima udesa i posledica po
život i zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i veličinu štete koja tom prilikom može da
nastane.
Moguće vrste hemijskih udesa, koji se mogu manifestovati u vidu:
a) izlivanja opasnih materija i prodiranje u zemljište i vodotokove,
b) stvaranja toksičnih oblaka u atmosferi,
c) požara,
d) eksplozija.
5
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4.1.

Modeliranje efekata koje se koriste u radu

Modeliranje efekata i njihovom analizom dolazi se do određivanja mogućeg obima
udesa i posledica, a obuhvata izračunavanje sledećih efekata (Kantar, 2003):
• isticanje i isparavanje opasnih materija;
• požar i eksplozija opasnih materija;
• emisija i ispuštanje gasovitih materija;
Cilj rada je da se prikaže jeftin i pouzdan sistem za simulaciju i GIS vizualizaciju
akcidenata prouzrokovanih emisijom opasnih materija usled transporta opasnih materija
baziran na ,,open” tehnologijama (Kovačević, 2014).
ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) jeste model za analizu
disperzije gasova. Koristi se za procenu širenja kontaminacionog oblaka u pravcu duvanja
vetra. Procena se zasniva na fizičko-hemijskim osobinama materija koje su uzrok udesa,
meteorološkim uslovima u trenutku udesa i okolnostima pod kojima je došlo do
nekontrolisane emisije ili oslobađanja.

Slika 2. - Širenje oblaka opasnih materija kod udesa usled transporta

5.

ANALIZA SLUČAJA

Dana 1 7 .01.2015. godine u 13:35 (i dana 25.07.2015. godine u 13:49), u mestu
Bivolje u okolini Kruševca na krivini na tranzitnom putu (koordinate
43°35`08``N/21°20`17``E, nadmorska visina 137 m), prevrnula se cisterna koja je
prevozila 18,6 tona metil merkamptana u tečnom stanju.
U radu su analizirana dva simulaciona scenarija udesa u različitim vremenskim
uslovima i različitim godišnjim dobima na istom geografskom području. Analiza udesa
rađena je korišćenjem Gausovog modela disperzije gasova, koji se koristi u svakoj sličnoj
simulaciji, kada je reč o isparenjima tečnosti ili gasova.
Metil-merkaptan (Metan-etiol) je hemijsko jedinjenje čija je formula CH4S. On je
bezbojan gas, jako štetan i otrovan izuzetno zapaljiv i opasan po okolinu, snažnog mirisa
nalik na pokvaren kupus.
Za prvi scenario, izmerena trenutna temperatura vazduha je iznosila -5°C, vlažnost
vazduha je iznosila 25%, oblačnost je iznosila 7/10, duvao je severni vetar brzinom od 7
m/s. Prilikom prevrtanja, na telu cisterne, na 30 cm od tla, se pojavio otvor širine 2 cm i
dužine 40 cm.
U drugom scenariju, izmerena trenutna temperatura vazduha je iznosila +39°C,
vlažnost vazduha je iznosila 75%, oblačnost je iznosila 7/10, duvao je severozapadni
vetar brzinom od 3 m/s. Prilikom prevrtanja, na telu cisterne, na 30cm od tla, se pojavio
otvor širine 2 cm i dužine 40 cm.
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Tabela 3. Osobine metil-merkamptan

Methyl mercaptan

Osobine
Molekularna formula
Molarna masa
Prirodni oblik
Gustina
Tačka topljenja
Tačka ključanja
Rastvorljivost
Struktura
Molekularni oblik
Opasnosti

CH4S
48.107 g/mol
Bezbojan gas
0.9 g/ mL, (tečnost na 0°C)
−123 °C (−189 °F; 150 K)
5.95 °C (42.71 °F; 279.10 K)
Nije rastvorljiv
Trostrani piramidalni

EU klasifikacija

Eksplozivnost

F+
T
N
Štetan i otrovan (T) Izuzetno zapaljiv (F+) Opasan po
okolinu (N)
Zapaljiv gas

Pritisak pri izlivanju je 0,64 atm u prvom scenariju, odnosno 1 atm u drugom.
Stabilnost atmosfere je određena na osnovu profila temperature vazduha i brzine vetra.
Prema ovoj klasifikaciji klasa stabilnosti je D (neutralna) za prvi scenario odnosno C
(slabo nestabilna) za drugi. Maksimalna količina oslobođene hemikalije je 276 kg/minuti
u prvom, a 5500 kg/minuti u drugom scenariju. Ukupno količina izlivene hemikalije i
vreme trajanja istakanja je 9.809 kg za 60 minuta u prvom i 16.086 kg za 9 minuta u
drugom scenariju.
Izražena snaga izvora (slika 3.) opada sa vremenom, ali je koncentracija na relativno
maloj površini značajno povećana. I pored slabog uticaja vetra snaga izvora je relativno
niska uz malu koncentraciju na daleko većoj površini.

Slika 3. - Snaga izvora u funkciji vremena

Na slici 4. i 5. ilustrovan je geografski i rasterski prikaz ugroženosti stanovništva na
mapi terena. Na osnovu softverske simulacije i analize izračunate su prizemne
koncentracije zagađujućih materija na različitom rastojanju za oba scenarija. Analiza je
urađena u skladu sa mogućnostima programa ,,ALOHA“ u odnosu na integrisanu primenu
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u ArcGIS alatu koji je korišćen za modelovanje i prostorni prikaz rezultata analize
podataka.

Slika 4. - Geografski prikaz ugroženosti stanovništva na mapi terena u odnosu na oba
scenarija

Slika 5. -Rasterski prikaz ugroženosti stanovništva na mapi terena u odnosu na oba
scenarija

Različite koncentracije zagađenja usled udesa predstavljene su različitim bojama i
odnose se na vremenski period od 60 minuta. Najopasnije zagađenje (označeno crvenom
bojom) u prvom scenariju prostire se do 600 m od izvora, a u drugom do 2,5 km. Vrlo
8
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velika zagađena (označena narandžastom bojom) prostiru se do 700 m u prvom, odnosno
do 2,8 km u drugom scenariju. Relativno nisko zagađenje (označeno žutom bojom)
prostire se do 800 m u prvom, odnosno do 3km u drugom scenariju. Sva zagađenja
označena crvenom bojom ostavljaju ozbiljne posledice na zdravlje svih stanovnika.
Zagađenja predstavljena narandžastom bojom predstavlja problem za određene populacije
kao što su deca, starije osobe i hronični bolesnici pluća i srca. Stanovništvo verovatno
neće biti ugroženo stepenom zagađenja označeno žutom bojom.
Maksimalna vrednost koncentracije Metil-merkaptan je 65,6% (656.317 ppm)7 u
prvom scenariju, a 100% po drugom. Granične vrednosti koncentracije hemijskog
zagađenja su 21,8% (218.000 ppm) za crvenu oblast, 13,08% (130.800 ppm) za
narandžastu oblast i 2,18% za žutu oblast u prvom scenariju. U drugom scenariju, granična
vrednost koncentracije je 3,9% (39.000 ppm) za crvenu, 2,34% (23.400 ppm) za
narandžastu i 0,39% (3.900 ppm) za žutu oblast.
Na slici 6. predstavljeni su dijagrami ugroženosti za I i II scenario. Po prvom scenariju
(zimski uslovi-niske temperature) uočljive su jako velike koncentracije zagađenja usled
udesa na maksimalnoj udaljenosti od oko 800 m u pravcu vetra i širini akcidentnog pojasa
od 100 do 200 m. Po drugom scenariju (letnji uslovi-visoke temperature) uočljivi su slabije
koncentracije zagađenja na maksimalnoj udaljenosti od oko 3 km u pravcu delovanja vetra
i širini akcidentnog pojasa od 1 do 3 km. Dakle potencijalna površina ugroženosti terena
u prvom scenariju je oko 1,6 km2, dok u drugom ona iznosi oko 6 km2.

Slika 6. - Dijagram ugroženosti stanovništva za I scenario (levo), i II scenario (desno)

6.

ZAKLJUČAK

Hemijski udesi i katastrofe kao najopasniji rizici se nažalost ne mogu unapred
predvideti, a mogu dovesti do veoma teških posledica. Zato je neophodno analizirati sva
7

Skraćenica ppm (eng.: parts per million) upotrebljava se za izražavanje koncentracije u relativnim proporcijama
i bezdimenziona je veličina. Jedan ppm predstavlja vrednost 10−6. U analitičkoj hemiji za razblažene rastvore je
moguće koristiti i odnos masa po zapremini, jer je gustina takvih rastvora približno 1 g/cm3. Koncentracije se u
ppm izražavaju na sledeći način: 1 ppm=mg/l, odnosno 1 ppm=µg/ml (Harvey, 2000).
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mesta u tehnološkom procesu proizvodnje, transportu i tehnološkom procesu
eksploatacije i na osnovu analiza raditi na prevenciji. Rezultati nam govore da bi broj
žrtava u slučajevima opisanim u simulacijama bio veliki, ako se evakuacija ne započne
odmah po nastupanju udesa. Iz krajnjih rezultata se vidi da bi najmanje 70% naseljene
posmatrane teritorije bilo izloženo smrtonosnoj dozi hemikalije. Takođe, u prvoj
simulaciji se vidi toksični oblak, gde bi bila registrovana povećana količina opasne
materije i bila bi potrebna evakuacija čak i do 30% stanovnika. Iz druge simulacije se vidi
da bi bila registrovana povećana količina opasne materije i u okolnim mestima što bi
izazvalo potrebu za evakuacijom čak i do 60% stanovnika. Mere zaštite od zagađivanja
opasnim materijama podrazumevaju: preventivne mere, uslove zaštite životne sredine,
postupanje sa opasnim materijama i planove i programe. One se mogu podeliti na mere koje
se odnose na: proizvodnju i promet, postupanje sa opasnim materijama, udes i postupanje u
slučaju nastupanja udesa i izradu planova i programa. Problemi opasnih materija i njihove
mere zaštite ne retko dotiču i discipline medicine, farmacije, agronomije, hemije, fizike,
balistike, i dr. Interesantna je i paralela koje se može napraviti između metoda kojima se
analiziraju odabrani uzorci i postojećeg stanja koje vlada u okruženju.
Kada se govori o prevenciji udesa, nije dovoljno samo pripremati se i analizirati
određene modele i simulacione scenarije, nego je potrebno i pre udesa uvežbati sve
segmente odbrane. Dobar tim za rešavanje ovakvih situacija mora biti uvek dobro uigran.
Treba biti spreman na sve, jer svaki udes je novi izazov.
Zahvalnost: Istraživanja čiji su rezultati izloženi u ovom radu je finansiralo
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (Projekti
TR34019, TR 32008).
7.
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АЛАТИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА РОДИТЕЉА НА МЛАДЕ
ВОЗАЧЕ
TOOLS FOR EXPLORATION OF INFLUENCE OF PARENTS OF
YOUNG DRIVERS ON THEIR CHILDREN
Милан Илић1, Драган Јовановић2
Резиме: Смањење страдања младих возача је један од главних циљева у стратегијама о
безбедности саобраћаја у многим државама. Да би се тај циљ постигао потребно је користи
све потенцијале који су на располагању. Један од потенцијала су родитељи младих возача.
Циљ овог рада је преглед и анализа постојећих валидних истраживачких алата којима се може
мерити утицај родитеља на младе возаче. Предмет рада су алати односно упитници који су
прошли валидацију кроз друге објављене научне радове. Подаци су прикупљени увидом у
стручну и научну литературу. Резултати указују да у свету постоје многи алати односно
упитници којима се мери утицај родитеља на младе возаче. Утврђено да су неки алати
валидирани и проверени кроз низ година и у различитим државама. У зависности од
културолошких аспеката, потребно је истражити који су најпогоднији за одређену државу и
развијати их и примењивати за то културолошко подручје.
Кључне речи: млади возачи, родитељи младих возача, алати за истраживање
Abstract: Reducing of death toll of young drivers is one of the main goals in traffic safety strategies
in many countries. To achieve that goal it is necessary to use all available potentials. One of the
potentials are parents of young drivers. The aim of this work is to review and analyze all existing
and valid tools which can be used to measure the influence of parents of young drivers on their
children. The subject of this work are tools, questionnaires ,which have passed through validation
through other scientific papers. Data are collected by insight into professional and scientific
literature. The results indicate that there are many tools,apropos qustionnares, which are in usage to
measure the influence of parents of young drivers on their children. It has been found that some tools
1
Милан Илић, маст. инж. саобраћаја, саветник директора, Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар
Михајла Пупина 2, Нови Београд, Србија, milan.ilic@abs.gov.rs
2Др Драган Јовановић, редовни професор, дипл. инж. саобр., Факултет Техничких наука, Трг Доситеја
Обрадовића 6, Нови Сад, draganj@uns.ac.rs
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have been tested in a number of years and in different countries. Depending on the cultural aspects,
it is necessary to explore what is most suitable for the particular country and to develop them in that
cultural area.
Keywords: young drivers, parents of young drivers, exploration tools

1.

УВОД

Смртно страдање у саобраћају је водећи узрок смртности у популацији младих
од 15-29 година старости. Око ¾ смртно страдалих младих (до 25 година) чине
млађи мушкарци. Саобраћајне незгоде коштају државе нешто мање од 3% бруто
националног дохотка. Основни фактори ризика страдања у саобраћају су: брзина,
вожња под утицајем психоактивних супстанци, некоришћење заштитне опреме
(сигурносних појасева и дечијих седишта, кацига на мотоциклу и др.), „растројена“
вожња (ометање пажње у вожњи нпр. коришћењем мобилних телефона и сл.), лоша
путна инфраструктура, неисправна возила (World Health Organization, 2015a).
У земљама OECD-a (The Organisation for Economic Co-operation and
Development), у 2004. години, млади возачи чинили су 10,1 % укупне популације, а
њихово учешће међу погинулим лицима у саобраћају је 26,7% (OECD, 2006). У
истом извештају појам „Млади“ (Youth) дефинише се као „млади возачи млађи од
25 година“. У зависности од система лиценцирања у свакој земљи OECD-а, ова лица
могу бити старосне доби од 16-24; 17-24 или 18-24 година.
Илић и Јовановић (2018), у анализи страдaња младих возача путничких
аутомобила 17-24 године (МВПА 17-24), указују на величину проблема у Републици
Србији. Аутори наводе да је у саобраћају на путевима у Републици Србији у периоду
од 2013-2017. године, погинуло је 102 (МВПА 17-24) што чини 12,3 % процента у
односу на укупан број погинулих возача путничких аутомобила (Табела 1.)
Табела 1. Страдања (МВПА 17-24) у односу на укупан број страдалих возача
путничких аутомобила за период од 2013-2017. године, (Извор: Интегрисана база
података, АБС 2019)
Старост (год)

ПОГ

ТТП

ЛТП

УВ ПОВ

УК НАС

17 и више
17-24
%

826
102
12,3

3515
515
14,7

28472
4.303
15,1

31.987
4.818
15,1

32.813
4.920
15,0

Имајући у виду величину проблема у вези са страдањем младих возача у
Републици Србији, као и друге специфичне утицајне факторе, важно је искорстити
сваки потенцијал за смањење учешћа младих возача у укупном броју настрадалих
лица у саобраћају. Један од њих су родитељи младих возача, који могу послужити
као агенс социјализације и промене понашања. Родитељи су такође фактор
обликовања образаца и стилова вожње своје деце, путем сопственог моделе
понашања у вожњи али и путем начина на који тумаче друштвене и законске норме
и вредности у погледу небезбедне вожње. (Taubman-Ben-Ari et al., 2005). Да би се
утицај родитеља сагледао стручно и научно, неопходно је користити квалитетне и
већ валидизиране алате односно инструменте/упитнике примењиване у научним и
стучним радовима. Могуће је и сачинити нове алате или модификовати постојеће
али их је ради поузданости потребно валидизирати што захтева додатно време и
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ресурсе. За потребе овог рада анализирани су постојећи алати-упитници, који би се
могли применити у Републици Србији.
1.1.

Преглед литературе

У досадашњој пракси обуке и мониторнига младих возача, највећи акценат
стављен је на едукацију младих. Та едукација је и формално (законски) регулисана.
У већем делу света едукација младих возача кроз програм обуке обухвата усвајање
теоријског знања о саобраћају и практично стицање и развијање вештина
управљања моторним возилом. Ипак, овакав вид стицања возачке дозволе није се
показао довољно адекватним у смислу превенције и стопе смањења стадања младих.
Због тога су истраживачи посветили пажњу и другим изворима утицаја на
понашање младих. Из таквих истраживања дошло се до закључка да су мониторинг
и одређена ограничења вожње младих неопходна и у многим државама је овај
аспект институционализован законима кроз стицање тзв. ограничене „степенасте“
возачке дозволе – GDL (Graduated Driver Licensing). Иако је овај модел позитивно
утицао на стање безбедности младих возача, постоји огроман простор за напредак
стања безбедности, а посебно у сегменту укључивања родитеља у процес обуке у
делу мониторинга и ограничења. Да би се спречили тинејџери да возе у ситуацијама
високог ризика, GDL се ослања на родитеље како би се ова ограничења и
применила. У том смислу GDL и родитељски мониторинг су комплементарни
системи који значајно ограничавају ризичне, а повећевају безбедне аспекте вожње
младих (Simons-Morton, 2007; Brookland, and Begg, 2011).
Бројне новије научне студије потврдиле су значај укључивања родитеља у
процес обуке и мониторинга младих (нових) возача. Тако Beck, Hartos and SimonsMorton, (2002) закључују да су се државне политике које се односе на „степенаст
систем лиценцирања“ (GDL), а које ограничавају вожњу новим возачима, показале
врло ефикасним. Родитељи су у овом случају у најбољем положају да примењују и
проширују норме државног ограничења, развијајући и спроводећи и сопствене
породичне системе и норме. Интервенције родитеља у области возачког понашања
њихове деце је јединствен скуп изазова и могућности, а програми фокусирани на
родитељство заједно са степенастом возачком дозволом дају велику наду за будуће
значајно смањење стопе учешћа у саобраћајним незгодама младих возача (SimonsMorton, Hartos and Leaf, 2008).
Према A/Eкерсовој теорији социјалног учења (Akers, 1977), најзначајнији
предиктори ризичне вожње младих су: 1) имитација модела возачког понашања
родитеља и окружења и 2) очекиване „награде и казне“ од стране родитеља и
вршњака. Због тога би политике и програми безбедности у саобраћају требало
директно да разматрају укључивање ових фактора у дизајнирање и имплементацију
интервенција у вези са безбедним понашањем у саобраћају младих возача (ScottParker, Watson and King, 2009).
За разлику од популарних уверења, докази из реалности као и новијих
истраживања говоре да родитељи имају значајан утицај на живот адолесцената.
Увођење родитеља у GDL као примарне подршке безбедној вожњи показао се врло
обећавајућим у контексту смањивања свих штетних последица небезбедног
понашања младих у саобраћају (Keating, 2007). Ефикасне интервенције јавних
(здравствених) установа у области безбедности младих треба да се односе пре свега
на моделе родитељског понашања у саобраћају, родитељски мониторинг и технике
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социјалног маркетинга у исправљању погрешно постављених норми и перцепције о
ризичној вожњи (Carter et al., 2014).
Бројне научне студије указују на постојање директне везе између ризичног
понашања младих у саобраћају и различитих облика понашања родитеља у
саобраћају, као и према деци младим возачима. Адолесценти са високим степеном
ризичне вожње имали су три пута нижи родитељски мониторинг и два пута мање
родитељских ограничења од оних који не возе ризично (Hartos, Eitel and SimonsMorton, 2002), а адолесценти који су возили без надзора и који су имали чешћи
приступ возилу три пута чешће су практиковали ризичну и пребрзу вожњу (Beck,
Shattuck and Raleigh, 2001), а чак четири пута већа вероватноћа учешћа у
саобраћајној незгоди код младих је у случају слабе родитељске контроле, посебно у
случају када су сапутници пријатељи-вршњаци и тада је вероватноћа од саобраћајне
незгоде већа седам пута (Hartos et al., 2000). У истраживању Taubman-Ben-Ari et al.
(2014) закључује се да је стопа ризичне вожње младића у директној вези са стопом
такве вожње њихових родитеља, као и са мањом посвећеношћу безбедности и
слабијом контролом деце возача од стране родитеља.
Важно је да се код деце континуирано развија перцепција безбедносне културе
у саобраћају и то од најранијег узраста јер и Twisk et al. (2014) указују да је едукација
много ефикаснија уколико је део дуготрајних и поновљених интервенција које се
комбинују са другим мерама. Безбедносна култура је интуитиван и снажан концепт
којим се објашњавају примећене разлике у међународном, регионалном и
демографском ризику од страдања у саобраћају, као и склоност ка високо ризичном
понашању (Wаrd J.N. et al., 2010). Ward et al. (2010) такође закључују да уколико би
се применио концепт „Култура у саобраћају“ у оквиру социјалних психолошких
теорија избора понашања, могуће би било развити нову парадигму за интервенције
у саобраћају.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

За детаљан увид у литературу, теоријске поставке и досадашња научна и
ненаучна публикована истраживања коришћене су великим делом web платформе
са базама научних радова, као што су: Google Scholar, Scopus, Web of Science,
Science Direct, SCIndeks (српски цитатни индекс) и други. Поред бројне литературе
и радова пронађених на тему утицаја родитеља на младе возаче и истраживања
појава и законитости, издвојен је један део за потребе овог рада.
3.

РЕЗУЛТАТИ

Резултати указују да постоје значајан број алата који се користе у свету за
истраживање утицаја родитеља на младе возаче. Један од најзначајнијих
инструмената који је у овом раду издвојен је алат Израелских аутора Taubman-BenAri et al. (2004) који су сачинили скалу за испитивање стилова вожње возача (MDSI
- The multidimensional driving style inventory), (Табела 2). У овом раду је приказано
првих десет питања док се оригинална скала састоји од 44 ставке. Касније је
проширена и допуњена са 13 ставки верификованих кроз Румунску верзију ове
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скале (MDSI-RO, Holman and Havârneanu, 2015), а која је социјало и кутуролошки
нешто ближа нашим условима. Тако ова допуњена MDSI скала садржи укупно 57
ставки. Скала мери стилове вожње: анксиозни, пажљиви, љутити, растројени, брзи,
ирационални. Скала MDSI од основне поставке из 2004. године до сада,
примењивана је на различитим културолошким подручјима где су је истраживачи
користили.
Такође, од важнијих радова издвојено је истраживање родитељског утицаjа кроз
студију аутора Taubman-Ben-Ari и Katz-Ben-Ami (2012, 2013) који постављају нови
концепт назван „Family Climate for road safety - FCRS” (Породична клима за
безбедност у саобраћају) који се односи на вредности, перцепцију, приоритете и
праксу родитеља и породице у погледу безбедне вожње младих (Табела 3). Овај
концепт подразумева вредности, перцепције, приоритете и праксу родитеља и
породице у целини у погледу безбедне вожње. Чини га седам димензија, односно
фактора, који издвојени факторском анализом из инструмента „Family climate for
road safety scale” (FCRSS), који је формиран на бази ранијих истраживања и већ
постојећих скала (e.g., Cox and Cheyne, 2000; Glendon and Litherland, 2001; Lee, 1998;
Lee and Harrison, 2000; Mearns et al., 2003; Neal and Griffin, 2006; Seo et al., 2004;
Zohar, 1980; Zohar and Luria, 2005). За потребе овог рада, приказано је првих десет
ставки док се оригинална скала (FCRSS) састоји од 54 ставке. Факторском анализом
издвојено је седам домена родитељског утицаја: Модел, Комуникација, Повратне
информације, Надгледање, Ограничења, Неукљученост, Посвећаност безбедности.
Теоријска поставка од које се полази у развијању модела „Породичне климе за
безбедност у саобраћају“ приказана је на (Слика 1). Развој модела почиње од
родитељског стила вожње и породичних односа (за које се претпоставља да би
требало да су стабилни дуго времена пре него што дете почне да вози), а обе
варијабле утичу значајно на крањи стил вожње детета док се оно „претвара“ у
возача, односно док се обучава и стиче пробну и пуну возачку дозволу. Ставови у
породици о безбедности у саобраћају, могу и посредно, преко мотивације (која се
огледа у коштању и бенефитима од вожње), да утичу на крајњи стил вожње детета.

Слика 1. Теоријски оквир модела фактора који утичу на стил вожње младог
возача (прилагођено према Gil S., et al., 2016)
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6.
7.
8.
9.
10.

ВЕОМА МНОГО

5.

МНОГО

4.

УМЕРЕНО

3.

МАЛО

2.

ВЕОМА МАЛО

1.

НЕ УОПШТЕ

Табела 2. Део скале (MDSI). Прилагођено према Taubman-Ben-Ari et al. (2004)

Молимо Вас да заокружите број који у највећој
мери одређује Ваше слагање са изнетним тврдњама
о Вашој вожњи аутомобила.
Бројеви на ШЕСТОСТЕПНОЈ скали имају следеће
значење:
1-(НЕ УОПШТЕ) се не слажем 2-(ВЕОМА МАЛО)
се слажем 3-(МАЛО) се слажем
4- (УМЕРЕНО) се слажем 5- (МНОГО) се слажем
6-(У ПОТПУНОСТИ) се слажем
Често радим ствари које ме опуштају док возим
Често намерно возим на малом одстојању иза
другог возила
Често трубим или блицам возилу испред, како бих
испољио фрустрацију
Осећам да имам контролу над вожњом.
Често настављам да возим приликом промене жутог
светла у црвено на семафору
Обично уживам у вожњи на граници могућности.
Када нема других возила на аутопуту, обично возим
по ограничењу или мало испод ограничења брзине
Док возим покушавам да будем релаксиран
У саобраћајној гужви, када возила у суседној
саобраћајној траци почну да се крећу, покушавам да
пређем у ту траку што је пре могуће.
Вожња ме обично чини фрустрираним
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ВЕОМА МАЛО

УМЕРЕНО

МНОГО

ВЕОМА МНОГО

Молимо Вас да заокружите број који у највећој мери одређује Ваше
слагање са изнетим тврдњама о Вашој вожњи аутомобила и
понашању према детету (младом возачу). Ако се у постављеном
питању подразумева да сте возач аутомобила а ви то нисте, на таква
питање не треба да одговарате.Бројеви на ПЕТОСТЕПЕНОЈ скали
имају следеће значење:
1-(НЕ УОПШТЕ) се не слажем 2-(ВЕОМА МАЛО) се слажем,
3-(УМЕРЕНО) се слажем
4-(МНОГО) се слажем 5-(ВЕОМА МНОГО) се слажем
Планирам своје време тако да не будем у журби док возим
1.
Учим моје дете (младог возача) да уочи потенцијалне
2.
проблеме на путу пре него што се појаве
Сигуран/Сигурна сам да се моје дете (млади возач) не глупира
3.
на путу
Отворено разговарам са мојим дететом (младим возачем) о
грешкама у саобраћају или „замало“ незгодама, тако да може
4.
да научи од мене
Кажем мом детету (младом возачу) кад непотребно ризикује
5.
на путу
Ја сам мом детету (младом возачу) пример поштовања
6.
саобраћајних прописа
Кад узме аутомобил, мoje дете (млади возач) мора ми се јавити
7.
и рећи ако ће каснити
Отворено разговарам са мojим дететeтом (младим возачем) о
8.
свему што се тиче вожње
Мoje дететe (млади возач) зна каква су моја очекивања у
9.
погледу његове вожње
Сматрам да се не морају поштовати баш сви прописи у
10.
саобраћају

НЕ УОПШТЕ

Табела 3. Део склале (FCRS). Прилагоено према Taubman-Ben-Ari и Katz-Ben-Ami
(2012, 2013)
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4.

ДИСКУСИЈА

Имајући у виду добијене резултате, може се закључити да се утицај родитеља на
младе возаче у значајној мери истраживао у свету. Током бројних истраживања,
коришћени су различити алати-упитници, њихова комбинација или модификација.
У већини радова су наведени и објављени упитници и детаљно описана
методологија истраживања. У Републици Србији до сада није рађено истраживање
утицаја родитеља на младе возаче. У овом раду су издвојени алати односно скале
(FCRSS) и (MDSI) који би се могли применити у првим истраживањима
родитељског утицаја на младе возаче у Републици Србији.
Коришћењем ове две скале током истраживања могу се закључити бројне
повезаности стилова вожње родитеља и младих возача као и утицај фактора из
породиних односа и комуникације на стилове вожње младих возача. Коришћењем
различитих статистичких метода регресионе и факторске анализе могу се доказати
одређене претпоставке односно хипотезе истраживача.
5.

ЗАКЉУЧАК

У претходном периоду у Републици Србији није рађено слично истраживање са
циљем анализе утицаја родитеља на младе возаче. Истраживања рађена у свету у
вези са овом темом, дала су у великој мери приближне основне претпостваке о
факторима утицаја родитеља на младе возаче, али установљене су разлике међу
резултатима одређених студија и пoред тога што су примењивани исти (слични)
инструменти за истраживања. У закључцима, као разлог различитих резултата,
наводе се утицаји културолошких, економских и других фактора који су
карактеристични за одређену државу. Skvirsky et al., (2017) су спровели
истраживање понашања младих возача помоћу (MDSI) и (FCRSS) скала као и
других варијабли социо-економских обележја и поредили резултате истаживања
добијене у Израелу и Аустралији. Они закључују да би се у будућности више пажње
требало посветити интеркултуралним разликама, а истраживања би требало
проширити на већи број држава и обухватити што више становништва.
Извођењем закључака на научно заснованим чињеницама које се могу очекивати
током истраживања у Републици Србији, биће омогућено сагледавање даљих
праваца истраживања и већих студија о утицају родитеља на младе возаче. Осим
тога, овим истраживањем очекује се довољно чврстих и научно утемељених
закључака који ће указати на приоритетне области за припрему родитеља за
„родитељство“ према младим возачима. На основу резултата и закључака из
истраживања, омогућиће се доношење исправних одлука о припреми/формирању
програма за третмане родитеља или аргумената за увођење законски регулисаног
програма за родитеље младих возача.
Резултати истраживања са наведеним алатима дају сличне али и различите
резултате у различитим државама у свету. У будућности би било интересантно
поредити резултате на нивоу различитих локалних самоуправа у Републици Србији.
Уколико се примењивањем истих алата истраживања добију различити просторни
резултати, то значи да се током припреме и реализације третмана за родитеље
младих возача, програми морају прилагодити културолошким или другим
специфичностима. Наредна истраживања треба да покажу могућност коришћења
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ових алата код нас као и специфичности и проблематику методологије
истраживања. У будућности би озбиљне студије могле дати коначне одговоре и
усмерити системски рад са родитељима младих возача узимајући у обзир и
специфичности у различитим локалним самоуправама.
6.
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СТИЦАЊЕ ВОЗАЧКИХ ДОЗВОЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У ЗЕМЉАМА ЕУ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
PROCES OF OBTAINING DRIVERS LICENCE FOR PERSONS WITH
DISABILITIES IN EU COUNTRIES AND THE REPUBLIC OF SERBIA
Ненад Џагић1, Бранислав Александровић2, Бојан Томић3, Милош Илић4,
Мирко Коковић5
Резиме: Самостално управљање возилом повећава мобилност и унапређује квалитет живота
људи са смањеном покретљивошћу и омогућава им да се запосле и учествују у друштвеним,
спортским и другим активностима. На тај начин побољшава се квалитет њиховог живота,
смањује зависност од помоћи других особа, подстиче социјална интеграција, повећава
могућност за образовање, запошљавање итд. Поред тога, способност управљања возилом је
веома важан симбол статуса, што повећава самопоуздање код особа са трајним оштећењима
или оболењима. Тема овог рада је сагледавање искустава земаља Европске уније, кроз
анкетирање особа са инвалидитетом, њихових удружења и кључних институција, као
носилаца система. У раду је приказан процес стицања услова за приступ обуци, начин
спровођења обуке и полагање возачког испита од стране особа са инвалидитетом. На основу
добијених резултата и њихових искустава, дат је предлог активности на успостављању овог
система у Републици Србији.
Кључне речи: Особе са инвалидитетом, возачки испит, oбука
Abstract: The ability to operate a vehicle unassisted increases mobility and improves the quality of
life for people with reduced physical mobility and enables them to find employment, participate in
social, sport and other activities. That way the quality of life is improved, reduces their dependence
on the help of others, stimulates social interaction, increases their chances of getting an education,
employment, etc. Beyond that, the ability to operate a vehicle is also a very important status symbol,
мр Ненад Џагић, дипл.инж.саобраћаја, АМСС ЦМВ, Кнегиње Зорке 58, Београд, nenad.dzagic@cmv.rs
др Бранислав Александровић, професор струковних студија, ВТШСС Крагујевац, Косовска 8,
Крагујевац, b.aleksandrovic@vts.edu.rs,
3
Бојан Томић, дипл. инж. саоб., АМСС-ЦМВ, Кнегиње Зорке 58, Београд, Србија, bojan.tomic@cmv.rs
4
Милош Илић, дипл.правник, АМСС ЦМВ, Кнегиње Зорке 58, Београд, milos.ilic@cmv.rs
5
Мирко Коковић, дипл.инж.саобраћаја, АБС, Булевар М. Пупина 2, Београд
1
2

21

Ненад Џагић, Бранислав Александровић, Бојан Томић, Милош Илић, Мирко Коковић

СТИЦАЊЕ ВОЗАЧКИХ ДОЗВОЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЗЕМЉАМА ЕУ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

one that boosts their self esteem. The main subject of this paper is to look at the experiences of
countries in the European Union, by interviewing people with disabilities, organizations and
institutions that are key subjects in the system. This paper helps to explain the conditions needed to
enroll into driver training and the manner in which the training and driving tests for people with
disabilities are conducted. Based on the results gathered and the experience of the subjects, a model
of activities needed to implement the system in the Republic of Serbia was made.
Keywords: People with disabilites, driver's license, training course

1.

УВОД

Оспособљавање особа са инвалидитетом за управљање возилом један је од
приоритетних програма у рехабилитационом третману ових особа и као такав
доступан је и финансиран од стране фондова земаља ЕУ. По дефиницији, сврха
рехабилитационог третмана, јесте да се особама са инвалидитетом обезбеди
највиши могући ниво перформанси за максималну независност у обављању
свакодневних активности, како би могли потпуније да учествују у друштвеном
животу. Могућност да особа са инвалидитетом управља возилом један је од
предуслова за социјалну интеграцију. Из тог разлога се у земљама ЕУ
оспособљавању особа са инвалидитетом за самостално управљање возилом
посвећује посебна пажња.
Да би се превазишла оваква ситуација и како би особе са инвалидитетом постале
равноправни грађани у погледу своје мобилности, Агенција за безбедност
саобраћаја покренула је пројекат „Упоредна анализа система и праксе побољшања
мобилности особа са инвалидитетом у Европи са препорукама унапређења“.
Истраживањем и анализом обухваћени су процеси стицања возачких дозвола особа
са инвалидитетом у три земље чланице ЕУ: Савезна Република Немачка (у даљем
тексту: Немачка), Краљевина Шведска (Шведска) и Република Словенија
(Словенија). Циљ истраживања је сагледавање постојећих система стицања
возачких дозвола особа са инвалидитетом у земљама ЕУ и успостављање
одговарајућег система у Србији.
Истраживање је извршено путем анкетирања особа са инвалидитетом, њихових
удружења, као и кључних институција које су носиоци унапређења услова живота
особа са инвалидитетом и њиховој интеграцији у свакодневне животне процесе, а
самим тим и процес стицања возачке дозволе, возила и суфинансира прилагођавање
возила способностима особа са инвалидитетом.
2.

ПРОЦЕС СТИЦАЊА ВОЗАЧКИХ ДОЗВОЛА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Поступак стицања возачке дозволе за особе са инвалидитетом у великој мери је
исти као и за све друге возаче. То значи да особа са инвалидитетом (као и особе без
инвалидитета), да би могла да управља моторним возилом, поред прописане
старости треба да поседује:
• лекарско уверење о физичкој и менталној способности за возача
моторног возила,
• потврду о положеном испиту из прве помоћи,
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• потврду о савладаном програму обуке возача моторних возила.
У овом раду, за земље обухваћене истраживањем, сагледани су:
• услови за приступ обуци за управљање моторним возилима од стране
особа са инвалидитетом,
• реализација обуке за полагање возачког испита и
• полагање возачког испита од стране особа са инвалидитетом.
2.1.

Услови за приступ обуци

Кандидат за возача, без обзира да ли се ради о особи са или без инвалидитета, да
би могао да приступи обуци за возача моторног возила, мора да поседује лекарско
уверење. Лекарско уверење се добија на основу извршеног здравственог (лекарског)
прегледа. Здравствени прегледи обавезни су за сваког кандидата за возача и уведени
су како због личне сигурности кандидата, тако и због повећања безбедности
саобраћаја.
Здравствени прегледи фокусирају се на физичко и ментално стање кандидата,
као и на његове физичке и психичке способности за самостално управљање
возилом. Ово се посебно односи на особе са инвалидитетом које се могу појавити
као:
• кандидати за возаче – особе које пре настанка инвалидитета нису
поседовале возачку дозволу,
• возачи који су поседовали возачку дозволу пре настанка инвалидитета,
али су због измењених функционалних способности принуђени да
управљају возилима која су прилагођена њиховим садашњим
способностима
У оба ова случаја здравствени преглед je кључан за процену њихових
способности јер у највећем броју случајева, врста и степен инвалидитета, који је
дефинисан постављеном дијагнозом не пружа довољно информација о
функционисању особе са инвалидитетом и нема превеликог утицаја на способност
да неко самостално управља возилом.
2.1.1. Процена способности особа са инвалидитетом у Немачкој
У Немачкој здравствени преглед се обавља у било којој здравственој установи,
државној или приватној и реализују га лекари опште праксе који су одслушали курс
оспособљавања лекара за реализацију здравствених прегледа особа које желе да
приступе обуци за возачки испит.
Курс спроводи Здравствена комора Немачке, на основу „Правилника о
квалификацијама потребним за саобраћајну медицину“ (Bundesärztekammer, 2016).
Правилник описује већину физичких и психичких стања и оболења и дефинише
да ли особе са таквим стањима уопште могу управљати возилом, како се може
компензовати неки физички недостатак и сл. Поједина стања описана у Правилнику
аутоматски значе да особа са инвалидитетом не може управљати возилом, јер
представља ризик, како по себе тако и по општу безбедност.
Лекар опште праксе спроводи лекарски преглед који обухвата преглед постојеће
медицинске документације кандидата за возаче и спроводи редован лекарски
преглед (провера физичког стања, рефлекса и психичког стања), а од лекара
специјалисте – офтамолога добија информације о резултатима офтамолошког
прегледа. Уколико је особа способна да управља возилом, у уверење се уносе само
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резултати прегледа. Ако лекар није сигуран да ли је особа са инвалидитетом
способна да обавља радњу управљања возилом, може наложити додатна
испитивања у виду провере физичких или психичких способности особе, или
провера обе категорије.
Провере способности се врше у специјализованим центрима (https://www.gesetze-im-internet.de/fev, 10.2018). Приликом провере психичких способности особе,
не врши се процена њеног менталног стања већ се процењује способност лица да
реагује на стресне и непредвидиве ситуације, брзина реакције, спремност на
преузимање ризика, оријентација у простору, процена селективне пажње,
координација око-рука, тест периферног вида и сл. За процену психолошких
способности лица користе се посебне тест станице са архивираним програмираним
тестовима, а то је најчешће Vienna Test System, компаније Schuhfried, Аустрија.
За проверу физичких способности лица за управљање возилом користе се тест
станице којим се утврђује да ли особа са инвалидитетом може да обавља основне
радње при управљању возилом попут: окретања волана, убрзавања и кочења, што
се реализује кроз три теста. Први тест је тест снаге, којим се мери снага
екстремитета особе са инвалидитетом, попут руку, ногу, шака и стопала. Други тест
који се спроводи јесте тест издржљивости. Последњи тест који се спроводи јесте
тест времена реакције. Постоје више типова тест станица које се могу користити у
ове сврхе, али се најчешће користи станица за проверу возачких способности (Driver
Test Station, DTS), компаније Autoadapt из Шведске.
Након обављене провере, особа са инвалидитетом лекару опште праксе доноси
извештај о обављеној провери способности, након чега јој се издаје лекарско
уверење. Трајање лекарског уверења је 6 месеци. По истеку периода од 6 месеци,
кандидат мора да обави нови лекарски преглед, како би му било издато ново
уверење.
2.1.2. Процена способности особа са инвалидитетом у Словенији
У Словенији оцену способности особа са инвалидитетом за управљање возилом
спроводи мултидисциплинарни тим који укључује лекара, психолога, радног
терапеута, техничара и инструктора практичне наставе (вожње). Трошкове
здравственог прегледа сноси Завод за здравствено осигурање Словеније.
Тренутно се у Словенији, процена способности особа са инвалидитетом, које се
појављују као кандидати за возаче или возачи који треба да управљају прилагођеним
возилом спроводи у Универзитетском рехабилитационом институту Републике
Словеније «Соча» специјализованом за обављање ове активности.
Процену способности спроводи лекар који проверава постојећу здравствену
документацију особе са инвалидитетом, проверава клиничку историју
инвалидности, спроводи основну неуролошку, интернистичку и психолошку
процену и реализује проверу вида. Лекар обраћа пажњу и на идентификоване опасне
симптоме који могу да утичу на управљање возилом, као што је поремећај срчаног
ритма, крвни притисак или повишен шећер, епилептични напад, вртоглавица,
мучнина или чак губитак свести. Након здравственог прегледа и функционалне
процене, лекар одлучује да ли је потребно добити додатно мишљење и обавити
консултацију са личним лекаром, лекарима специјалистима (неуролог, офталмолог,
психијатар), социјалном службом, полицијом итд (Uradni list RS, št. 47/2011).
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Одређивање функционалног статуса - спроводи лекар, заједно са радним
терапеутом. Функционални статус се процењује кроз сагледавање: покретљивости
главе и врата, горњих и доњих удова и трупа.
Процена менталних способности спроводи се кроз психолошко тестирање.
Психолошко тестирање спроводи психолог који даје оцену индивидуалних
когнитивних способности особе са инвалидитетом. Оцењује брзину обраде
когнитивних информација, брзину психомоторног одговора, одржавање пажње и
опажање, реакцију кандидата у непридвиђеним ситуацијама, способност перцепције
и ставове кандидата. Психолог процењује способност одговора на тестне ситуације
с којима се возач може срести током управљања возилом.
Тестови које психолог користи намењени су за: процену брзине когнитивне
обраде информација, психомоторног одговора и пажње (Vienna test), процену
могућности извршења (Tower of London, TOL), процену меморијских способности
и процену визуелно просторних способности (Vienna test).
Процена физичких способности реализује уз помоћ посебног уређаја –
медиатестера. Уз помоћ медиатестера могуће је извршити: мерење снаге горњих и
доњих екстремитета, мерење времена реакције, тест убрзања (симулација вожње
додавањем и екстракцијом гаса), испитивање видног поља.
Провера могућности управљања возилом у реалним условима намењена је
особама са инвалидитетом које већ поседују возачку дозволу и спроводи се уз
присуство инструктора вожње. Провером способности се процењује: припрема за
вожњу и започињање кретања, вештина управљања возилом, поштовање осталих
учесника у саобраћају, памћење инструкција, контрола беса, реализација два задатка
истовремено, усклађеност са прописима о саобраћају.
Комисија састављена од лица која су учествовала у процени способности особе
са инвалидитетом (лекар, психолог, инструктор вожње, техничко лице) доноси
коначну оцену способности која садржи запажања и установљена ограничења
приликом провере способности, као и предлог прилагођавања возила.
У Лекарско уверење уносе се све информације у вези ограничења особе са
инвалидитетом за управљање возилом, као и кодови преправке возила дефинисани
у Правилнику о техничким помагалима и прилагођавању возила.
2.1.3. Процена способности особа са инвалидитетом у Шведској
Лекарска уверења која се издају од стране лекара за лица са инвалидитетом, су
посебно дефинисана законом у Шведској и добијају се посетом лекара. За издавање
лекарског уверења особама са инвалидитетом, потребно је да лице са
инвалидитетом посети свог лекара (изабраног лекара).
Тестирање способности особа са инвалидитетом није обавезно, међутим особа
са инвалидитетом своје способности може да провери у Mobility центрима који
представљaju оделења компаније Autoadapt, кoja je специјализована за адаптацију
возила и њихово прилагођавање способностима особе са инвалидитетом, и у којима
раде лица која су обучена за тестирање особа са инвалидитетом. За проверу
способности користи се DTS 2 симулатор.
Пошто у Шведској овакво тестирање није обавезно не постоји ни обавеза
достављања извештаја некој институцији о мерењу моторичких способности особа
са инвалидитетом. Међутим таква тестирања се спроводе за добробит особе са
инвалидитетом, да би била упозната са својим моторичким способностима, тј. каква
је могућа реакција у критичним ситуацијама.
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2.2.

Модел обуке и полагања испита кандидата за возаче који су особе са
инвалидитетом

Процес добијања возачке дозволе за особе с инвалидитетом, у земљама
обухваћеним истраживањем, је исти као и код свих осталих возача, с тим што особа
са физичким инвалидитетом, реализацију вежби из практичног управљања возилом,
мора спроводити на возилу које је прилагођено његовим способностима, тј. на
прилагођеном (модификованом) возилу, које не мора нужно припадати школи за
обуку возача (ауто школи).
2.2.1. Обука особа са инвалидитетом за полагање возачког испита у
Немачкој
Начин спровођења теоријске и практичне обуке и полагања теоријског и
практичног дела возачког испита у процесу стицања возачке дозволе, у Немачкој,
регулисан је Законом о издавању возачких дозвола. Закон је предвидео потпуно
исти поступак спровођења обуке и полагања испита за особе са инвалидитетом, као
и особе без инвалидитета. То значи да не постоје посебне ауто школе за особе са
инвалидитетом, већ се обука обавља у склопу редовних ауто школа
(https://www.gesetze-im-internet.de/fev, 10.2018).
Да би ауто школе могле да спроводе обуку особа са инвалидитетом, морају да
испуне један услов, а то је да у склопу ауто школе ради инструктор који је прошао
посебну обуку за рад са особама са инвалидитетом, а која се обавља у истим
центрима у којима инструктори стичу лиценцу (TUV, DEKRA, и др.).
За приступање обуци за возача потребно је имати потребну старост, која зависи
од категорије возила за коју се особа оспособљава. Сви кандидати, без обзира да ли
се ради о особама са или без инвалидитета, у процесу стицања возачке дозволе
морају проћи следеће кораке:
1. Курс прве помоћи;
2. Теоријска обука и теоријски испит;
3. Практична обука и практични испит.
Први корак у процесу стицања возачке дозволе јесте присуствовање курсу прве
помоћи. Кроз курс кандидати стичу теоријска и практична знања из прве помоћи.
По завршетку курса, стиче се сертификат који издаје центар у ком је обука
спроведена. Обуци морају присуствовати и особе са инвалидитетом, али се настава
прилагођава њиховим способностима, уколико је то потребно.
Теоријска обука је следећи корак у процесу стицања возачке дозволе и спроводи
се у просторијама ауто школе. Тестови се полажу на рачунару и по завршетку теста,
кандидат добија извештај да ли је положио.
Ауто школа за особе у инвалидским колицима мора да обезбеди посебно место
у учионици, као и асистенцију приликом полагања испита уколико је потребно.
Након положеног теоријског испита, кандидат прелази на практичну обуку.
Практичној обуци за све категорије возила, особе са инвалидитетом могу
приступити, уколико постоје возила на којима могу похађати практичну обуку.
Пре почетка практичне обуке, кандидат бира да ли жели да похађа обуку на
возилу са аутоматским или мануелним мењачем. Кандидати са инвалидитетом
такође имају право избора, односно нису условљени типом мењача. Овде постоји
мали уступак за особе са инвалидитетом. Наиме они обуку и возачки испит могу
похађати на сопственом возилу уколико га имају. Предност обуке на возилу које
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припада особама са инвалидитетом јесте то што су посебно адаптирана у складу са
њиховим потребама. Уколико особа са инвалидитетом нема своје возило, постоје
ауто школе које имају возила на којима је извршен низ адаптација и које се лако
прилагођавају потребама особе са инвалидитетом.
По завршетку практичне обуке, приступа се полагању возачког испита.
Испитивач по завршетку испита на лицу места даје возачку дозволу кандидату.
Уколико постоји посебан услов који се мора унети у возачку дозволу, она се не може
издати на лицу места. У возачку дозволу се уписују сва ограничења која постоје,
попут дозволе за управљањем само возилом са аутоматским мењачем, степен и
врста инвалидитета и сл. Возачке дозволе које се издају особама са инвалидитетом
имају краћи рок важења, до 5 година, у зависности од тежине инвалидитета и
физичког стања особе.
Особа са инвалидитетом која је возачку дозволу стекла пре настанка
инвалидитета, обавезна је да управља моторним возилом, које је прилагођено
њеним садашњим способностима. Ове особе морају поново да полажу практични
део испита након процене њихових способности на адаптираном возилу.
2.2.2. Обука особа са инвалидитетом за полагање возачког испита у
Словенији
У Словенији обуку особа са инвалидитетом за управљање моторним возилом
могу да спроводе привредна друштва, самостални предузетници, образовне
институције и јавна правна лица која испуњавају кадровске и материјалне услове
прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима и другим прописима, а
који се односе на учионички и канцеларијски простор, опремљеност возила и
простор намењен реализацији практичних вежби (Uradni list RS, 85/16 – ZVoz-1).
Ауто школа не мора да поседује возило на којем су урађене преправке и
прилагођавања, како би се на њима реализовала практична обука особа са
инвалидитетом.
За потребе практичног оспособљавања особа са инвалидитетом инструктор
вожње не треба да поседује посебне квалификације. Једина препорука је да
практично оспособљавање особа са инвалидитетом реализује искусан инструктор
вожње.
Да би особе са инвалидитетом могле да започну обуку која претходи полагању
возачког испита и стицању возачке дозволе морају, као и особе без инвалидитета да
испуњавају одређене услове: одговарајућа старост у зависности од категорије
возила, лекарско уверење, не старије од шест месеци и да у току спровођења обуке
за полагање возачког испита прође обуку из прве помоћи.
Специфични услови који се односе само на особе са инвалидитетом:
• да је особа са инвалидитетом која је кандидат за возача физички и
психички способна за управљање моторним возилом – што се потврђује
важећим Лекарским уверењем, издатим од стране рехабилитационог
центра «Соча»,
• да током обуке управљају возилом на којем су извршене, лекарским
уверењем дефинисане, преправке и прилагођавања за сваку поједину
особу. Из тог разлога највећи број ауто школа и не располаже
прилагођеним возилом за практично оспобљавање особа са
инвалидитетом за управљање моторним возилима, тако да су особе са
инвалидитетом принуђене да најпре купе возило, прилагоде га
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сопственим способностима, па тек онда да са сопственим возилом
приступе практичном оспособљавању.
Обука за полагање возачког испита и стицање возачке дозволе за особе са
инвалидитетом је иста као и за особе без инвалидитета и састоји се из:
• теоријског дела обуке и
• практичног дела обуке.
Особе са инвалидитетом теоријско оспособљавање и полагање теоријског дела
испита спроводе заједно са лицима без инвалидитета.
Практичну обуку особе са инвалидитетом могу да реализују на преправљеним и
прилагођеним возилима ауто школе (што је у пракси редак случај), или на
сопственим возилима која су прилагођена њиховим способностима. Практична
обука се реализује уз присуство инструктора вожње. Лична возила особа са
инвалидитетом на којима се реализује практична обука не морају да имају дупле
команде намењене инструктору вожње. Једини услов је да инструктор вожње има
приступ паркирној кочници. Полагање практичног испита управљања моторним
возилом реализује се у складу са Правилником о полагању возачког испита, на
сопственом возилу, уз присуство чланова комисије.
У Словенији, као и у Немачкој, особа са инвалидитетом која је возачку дозволу
стекла пре настанка инвалидитета обавезна је да поново полаже практични део
испита на адаптираном возилу, након процене њене способности.
2.2.3. Обука особа са инвалидитетом за полагање возачког испита у
Шведској
У Шведској особи са инвалидитетом, за приступање процесу обуке за
управљање возилом није потребна никаква документација.
Институција која врши обуку возача, без обзира да ли се ради о особама са или
без инвалидитета у Шведској су ауто школе. Особе са инвалидитетом стичу возачку
дозволу на исти начин као и особе без инвалидитета, са нагласком да је обуке
заснована, на уској специфичности тј. врсти и степену инвалидитета особе која је у
процесу стицања возачке дозволе (http://www.mobilitetscenter.se, 10.2018).
Практичан део обуке возача са инвалидитетом врши се на возилу које је у
власништву лица које се обучава, с тим да возило мора бити прилагођено
способностима особе са инвалидитетом. Адаптирано возило може бити са
аутоматским или мануелним мењачем и мора имати уграђене дупле команде, као и
возила на којима се обучавају лица без инвалидитета. Ауто школа, у којој се врши
полагање возачког испита за особе са инвалидитетом није задужена за обезбеђивање
услова за полагање возачког испита лица са инвалидитетом. За спровођење
наведених услова, задужено је Министарство саобраћаја.
Полагање практичног дела обуке врши се помоћу возила које је коришћено
приликом обуке, односно помоћу специјално адаптираног возила. На крају процеса
полагања возачког испита особи са инвалидитетом, која је положила возачки испит
издаје се возачка дозвола која се не разликује од возачких дозвола које се издају
особама без инвалидитета.
2.3.

Стицање возачке дозволе особа са инвалидитетом у Србији

Стицање возачких дозвола особа са инвалидитетом у Србији није посебно
дефинисано, нити се спроводи другачије у односу на остале кандидате за возаче.
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На овај начин системски је, формално, пружена потпуна равноправност особа са
инвалидитетом, док је у пракси, оваква организација многе особе са инвалидитетом
онемогућила да дођу до возачих дозвола.
Приступ обуци кандидата за возаче отпочиње здравственим прегледом који се
спроводи у овлашћеним здравственим институцијама. Процес спровођења
здравственог прегледа за особе са инвалидитетом је идентичан као и за остале
кандидате за возаче. На основу извршеног здравственог прегледа, од стране
овлашћене институције, издаје се лекарско уверење.
Управо у овом кораку постоји недореченост система, која се огледа у томе што
за особе са инвалидитетом нису постављени јасни критеријуми за процену њихових
способности, пошто не постоји Правилник о дефинисању категорија инвалидности.
Процена способности особа са инвалидитетом препуштена је члановима
лекарске комисије, који не поседују упутство за квалификовање категорије
инвалидности, нити имају адекватну опрему за проверу преосталих способности за
безбедно управљање возилима.
По тренутно важећем „Правилнику о организовању, спровођењу и начину
полагања возачког испита“ (Сл. гласник РС", бр. 112/2017) не постоје одредбе које
се посебно односе на особе са инвалидитетом. Обука се спроводи на исти начин
како и за лица без инвалидности, док се практични део обуке одвија на
прилагођеним возилима (са уграђеним ручним командама) у ауто школама, које
располажу таквим возилима или на возилу које је прилагођено и у власништву
кандидата са инвалидитетом.
Овакав начин рада има бројне недостатке, који се огледају у томе што програм
обуке није узео у обзир специфичности ове категорије кандидата за припрему и
полагање возачког испита, као и то што не постоје субвенције ауто школама од
стране државе за оспособљавање ове катергорије возача. Самим тим ауто школе
нису заинтересоване за оспособљавање особа са инвалидитетом за полагање
возачког испита. Најчешћи разлози за овакво стање су:
• теоријска настава се најчешће одвија у просторијама које нису прилагођене
приступу особа са инвалидитетом,
• не постоје инструктори вожње који су оспособљени за обуку кандидата са
инвалидитетом,
• ауто школе не поседују возила прилагођена особама са инвалидитетом нити
су спремна да их набављају,
• припрема и полагање вожње се обавља на возилу кандидата са
инвалидитетом, које не поседује дупле команде, што је отежавајућа
околност за процес обуке и учешће инструктора у реализацији практичне
обуке,
• возила прилагођена особама са инвалидитетом подразумевају аутоматски
мењач на возилу, што није у сагласности са захтевима за возила која
учествују у просецу обуке кандидата за возаче у Србији, по којем кандидати
морају полагати на возилима са мануелним мењачем.
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3.

ЗАКЉУЧАК

За разлику од земаља ЕУ, у Србији се овом проблему не посвећује довољна
пажња. Да би се овакво стање могло превазићи потребно је предузети низ
активности, од којих су најзначајније:
• Израда Правилника који ће дати смернице лекарима, о утврђивању
испуњавања услова за управљање возилом особа са инвалидитетом;
• Дефинисање:
 процеса издавања лекарског уверења особама са инвалидитетом на
основу Правилника;
 начина спровођења провера психофизичких и моторичких
способности, које би омогућиле недвосмислено утврђивање врсте и
степена инвалидности,
 поступка одређивања потребних преправки возила у складу са
тренутним способностима особа са инвалидитетом.
 услова које морају испунити институције да би могле спроводити
провере способности особа са инвалидитетом,
• Одређивање облика финансирања:
 особа за инвалидитетом од стране државе приликом спровођења
лекарског прегледа, провере способности, оспособљавања и полагања
возачког испита и преправке возила,
 ауто – школа у циљу обезбеђивања услова за оспособљавање особа са
инвалидитетом за самостално управљање возилом,
 тестирања и тренинга кандидата на симулаторима вожње
прилагођеним особама са инвалидитетом.
4.

ЛИТЕРАТУРА
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Verkehrsmedizinische Qualifikation gemäß Fahrerlaubnisverordnung, Berlin 2016.
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010
Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil, (Uradni list RS, št. 47/2011)
http://www.mobilitetscenter.se/wp- content/uploads/2016/10/89178_modellen_for_dig
Pravilnik o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 38/13, 104/13 in 85/16 – ZVoz-1)
Behindertengleichstellungsgesetz, BGG 860-9-2/2, Federal Law Gazette, 2002.
Transportstyrelsen Forfattningssamling, (TSFS 2012:60), Transportstyrelsens föreskrifter
om körkortets utformning och innehåll.
[8] Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, ("sl. Glasnik
rs", br. 112/2017)

30

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“
Србија, Копаоник, Хотел Краљеви Чардаци,
10 – 13. април 2019.

14th International Conference
“Road Safety in Local Community”
Serbia, Kopaonik, Hotel Kraljevi Čardaci,
April 10 – 13, 2019.

МЕТОДОЛОШКО РЕШЕЊЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ
ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НОВОГ ИЛИ РЕКОНСТРУИСАНОГ ПУТА
НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА МРЕЖИ ПУТЕВА
METHODOLOGICAL SOLUTION FOR THE IMPLEMENTATION OF
THE PROCEDURE ROAD SAFETY IMPACT ASSESSMENT
Јелена Ранковић1, Мирко Коковић2, Драгослав Кукић3
Резиме: Најефикасније и најjефтиније мере за унапређење безбедности пута су мере које се
примене пре него што се пут изгради, односно још у фази планирања и пројектовања. С
обзиром на то, најпре у директиви Европске комисије 2008/96/EC, а затим и у Републици
Србији у закону који уређује ову област, препознат је савремени алат који има за циљ да се
аспект безбедности саобраћаја разматра и у процесу планирања и пројектовања, а не само на
постојећој путној мрежи. Наиме, у Закону о путевима препознат је алат Процена утицаја пута
на безбедност саобраћаја на мрежи путева, који је у наведеном документу дефинисан као
стратешка компаративна анализа утицаја варијанти новог или реконструисаног пута на
безбедност саобраћаја на мрежи путева. Многе државе су започеле примену наведеног алата,
а у овом раду је приказан основни предлог методолошког решења за спровођење алата
Процена утицаја пута на безбедност саобраћаја на мрежи путева у Републици Србији.
Кључне речи: RSIA, процена, савремени алат, управљање безбедношћу путева,
методологија
Abstract: The most effective and cheapest measures to improve road safety are measures that are
applied before the road is built, that is, in the planning and design phase. Regarding that, first of all
in the Directive 2008/96/EC of the European Parliament and of the Council, and then in the Republic
of Serbia in the law regulating this area, has been recognized a modern tool aimed at considering
the aspect of road safety in the planning and design phase, and not just on the existing road network.
Namely, the Law on Roads has recognized the Road Safety Impact Assessment, which is defined in
Јелена Ранковић, маст. инж. саобраћаја, Београд, Србија, ј.rankovic@outlook.com
Мирко Коковић, дипл. инж. саобраћаја, стручни сарадник за пројекте, Агенција за безбедност
саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, Србија, mirko.kokovic@abs.gov.rs
3
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this document as a strategic comparative analysis of the impact of a new road or a substantial
modification to the existing network on the safety performance of the road network. Many countries
have started the application of this tool, and in this paper was presented the basic proposal for a
methodological solution for the implementation of the tool Road Safety Impact Assessment on the
road network in the Republic of Serbia.
Keywords: RSIA, Assessment, modern tool, network safety management, methodology

1.

УВОД

Процена утицаја новог или реконструисаног пута на безбедност саобраћаја на
мрежи путева (у даљем тексту RSIA) као алат за унапређење нивоа безбедности
саобраћаја, са аспекта животног циклуса пута предвиђен је да се реализује у
почетној фази, и има за циљ да осигура висок ниво безбедности саобраћаја, од саме
идеје тј. од почетка планирања и пројектовања нове саобраћајнице.
Процедура Процена утицаја новог или реконструисаног пута на безбедност
саобраћаја на мрежи путева обезбеђује да се при избору варијанти пројекта новог
пута или при реконструкцији пута експлицитно разматра утицај на безбедност
саобраћаја. Препорука је да се процедура спроводи као саставни део процеса
планирања и пројектовања, и то да буде укључена при изради пројектне
документације, као саставни део, али да се припрема у оквиру посебног извештаја.
RSIA као алат је потребно поред осталих критеријума, користити као помоћ при
процесу одабира главних инфраструктурних пројеката, вредновању приоритета итд.
Процедура RSIA подразумева да се истражује утицај на безбедност сваке
варијанте која се разматра, укључујући и варијанте „Не радити ништа“ и „Урадити
минимум“. Наиме, процедура RSIA узима у обзир безбедносне последице, не
чињења ничега, као и различитих алтернатива. RSIA треба да обезбеди све
релевантне информације неопходне за упоређивање варијанти и избор решења,
укључујући упоредну анализу утицаја на безбедност за сваку посматрану варијанту,
као и оцену користи и недостатака сваке варијанте на безбедност саобраћаја.
Примена RSIA има за циљ издвајање управо оне варијанте која има најбоље
перформансе у погледу безбедности саобраћаја.
Наиме, процедура Процена утицаја новог или реконструисаног пута на
безбедност саобраћаја на мрежи путева подразумева да се упореде сва алтернативна
решења, са аспекта утицаја ових алтернативних решења на ниво безбедности
саобраћаја на путној мрежи. Анализа која се спроводи у оквиру RSIA је усмерена на
утврђивање разлике потенцијалних утицаја између више могућих решења
конструкција појединог дела мреже и одабир оног решења које представља
најповољније решење са аспекта безбедности саобраћаја (Tollazzi et al, 2012).
Важно је имати у виду да проактивне радње, какве су садржане у RSIA, иако су
део превентивних мера, не треба да буду само једноставна провера усаглашености
пројекта са стандардима. Наиме, проверу усаглашености са прописима и
стандардима пројектовања врше техничке контроле, разне врсте надзора, комисије
за планове, ревизионе комисије, итд., док RSIA реализује тим који посебним
приступом кроз „диоптрију“ безбедности саобраћаја проверава усаглашеност са
приступом креирања „Безбедног система“ (енг. Safe System Approach) у најранијим
фаза планирања и пројектовања нових путева и саобраћајница.
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2.

МЕТОДОЛОГИЈА
ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА
НОВОГ
ИЛИ
РЕКОНСТРУИСАНОГ ПУТА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА
МРЕЖИ ПУТЕВА

Када је реч о дефинисању методологије за примену алата RSIA, генерално се
може издвојити десет сегмената, односно активности (Error! Reference source not
found.).

Слика 1. Методолошки концепт за примену алата RSIA

Као што се може видети са претходне слике процедура RSIA подразумева скуп
активности које је потребно спровести.
На самом почетку предвиђено да се анализирају и дефинишу циљеви пројекта за
који се спроводи процедура RSIA. Неки од циљева могу бити: повећање капацитета,
уклањања саобраћаја из насељеног места, елиминисање лоше пружање трасе,
повећање нивоа услуге, повећање безбедности саобраћаја, повећање безбедности
појединих угрожених група учесника у саобраћају, итд. Дакле, неопходно је да се
на самом почетку детаљно упозна са пројектом, и издвоје главни циљеви, односно,
разлози зашто се гради нови пут, односно спроводи реконструкција.
Наредни корак у предложеној методологији је да се дефинише заједничко
подручје које је обухваћено алтернативама. Дефинисано подручје утицаја мора бити
исто за све варијанте.
Под дефинисањем подручја подразумева се дефинисање географских граница
целог подручја путне мреже где би предложене варијанте могле имати утицај на
избор руте и обрасце кретања, односно, дефинисање путева и улица које су под
утицајем предложених алтернатива. Подручје треба да обухвата како подручје
новог, односно, реконструисаног пута, тако и државне и локалне путеве и улице које
су под утицајем било које предложене варијанте.
Корак који следи је анализа постојећих проблема безбедности саобраћаја на
„третираном“, односно пројектом „захваћеном“ подручју кроз које ће проћи
алтернативна решења, и подразумева анализу саобраћајних незгода. Приликом
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анализе безбедности саобраћаја на третираном подручју кључно је спровести
анализу:
• броја и структуре саобраћајних незгода (SNpog, SNttp и SNltp).
Анализу је потребно спровести за сваки саобраћајни чвор и деоницу за коју је
процењено да је под утицајем пројекта. Методологијом је предвиђено да је податке
потребно узимати за период од претходне три године, јер се претпоставља да је у
том периоду најмања вероватноћа да је дошло до значајнијих промена, које би
утицале на ове податке.
При спровођењу RSIA поред општих циљева, који могу бити и у вези са
безбедношћу саобраћаја, потребно је посебно дефинисати и циљеве безбедности
саобраћаја који се односе на пројекат. Циљеви се могу указати на основу анализе
постојећих проблема безбедности саобраћаја. Наиме, приликом анализе могу се
уочити да су угрожене одређене групе учесника у саобраћају, или неки други
проблеми из безбедности саобраћаја за посматрано подручје. Поред тога, циљеви
могу бити дефинисани и од стране клијента, и у том случају, морају бити
достављени тиму за спровођење RSIA. Дефинисање циљева није неопходно, али је
битно да уколико постоје, да се дефинишу на самом почетку процеса спровођења
RSIA, како би се приликом анализе сваке варијанте посебна пажња усмерила на то
да ли су у предложеним варијантама ти циљеви испуњени.
Наредни корак је дефинисање и анализа опција – варијанти решења и
алтернатива. Под тим се подразумева опис и прикупљање неопходних података за
сваку предложену варијанту пројекта, укључујући варијанте „Не радити ништа“ и
„Урадити минимум“.
Под дефинисањем и анализом варијанти подразумева се да се најпре за сваку
варијанту располаже са следећим подацима:
• Дужином саобраћајних деоница, и категоријом пута којој припадају,
• Постојећим вредностима ПГДС-а (за претходне 3 године) и
прогнозираним саобраћајним оптерећењем за планску годину.
Након тога, потребно је да се израчуна:
• Постојећи саобраћајни рад и прогнозирани саобраћајни рад,
• Индивидуални ризик на основу постојеће ситуације.
Такође, у овом кораку је потребно сваку варијанту детаљно анализирати како би
се утврдили сви утицаји на безбедност саобраћаја.
Потребно је у свакој варијанти вредновати и поједине елементе пута, с обзиром
да свака мера може имати утицај на број и последице саобраћајних незгода. Нпр.
уколико је у некој варијанти предвиђена изградња пешачких и бициклистичких
стаза које су одвојене од коловоза, то би посебно требало узети у обзир, с обзиром
да наведена мера доприноси повећању безбедности саобраћаја. Приликом анализе
сваке варијанте потребно је да се анализирају и плански документи. Наиме, нпр. у
тренутку изградње обилазнице простор може бити неизграђен, али могуће да је ту
планирана индустријска зона, што за последицу има повећано учешће теретних
возила, а што би требало узети у обзир приликом процене ризика.
Након овог корака, спроводи се анализа утицаја на безбедност саобраћаја сваке
предложене варијанте, укључујући и варијанте „Не радити ништа“ и „Урадити
минимум“. То подразумева да се изврши прогноза саобраћајних незгода за сваку
варијанту. Прогноза се спроводи математичким моделом, који је дат у наставку.
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Рангирање варијанти се спроводи на основу укупних трошкова саобраћајних
незгода који се израчунају за сваку варијанту посебно. Трошкови прогнозираних
саобраћајних незгода посматране варијанте се добијају када се прогнозирани број
саобраћајних незгода са настрадалим лицима помножи са одговарајућим
трошковима појединачних саобраћајних незгода.
Следећи корак у методологији је припрема извештаја о RSIA, који поред
претходно наведених података треба да садржи још и податке о пројекту, чланове
тима, коришћене податке и документацију, закључке и препоруке.
Предаја извештаја клијенту се најчешће врши на или непосредно након завршног
састанка, на коме се по потреби додатно образлажу поједини сегменти извештаја.
Клијент би требало да по разматрању извештаја, пружи евентуалне коментаре и
упути га даље на поступање планерским и пројектним организацијама, у смислу
информисања о детерминисаној алтернативи односно даљег одлучивања и наставка
процеса пројектовања пута.
Под накнадним активностима након предаје извештаја подразумева се да сви
субјекти који учествују у изради RSIA требало би да након предаје извештаја прате
и процењују ефекте процене утицаја новог или реконструисаног пута на безбедност
саобраћаја на мрежи путева у оквиру својих надлежности, и то путем архива које би
садржале листу уобичајених пропуста и ефеката, идентификованих током
спровођења RSIA.
У наставку су приказани модели за израчунавање саобраћајног рада (број
пређених возило километара), индивидуалног ризика, и прогнозираног броја
саобраћајних незгода, и дат је пример поређења и рангирања три Варијанте (Слика
2).
Варијанта 1 представља референтну ситуацију, односно представља опцију „Не
радити ништа“. У Варијанти 2 је предложена промена попречног профила деонице
број 3 која пролази кроз градско подручје, са изградњом бициклистичких стаза и
ниша за аутобуска стајалишта, и повезивање са пешачким прелазима. Према
истраживањима, изградња бициклистичких стаза доприноси повећању безбедности,
тј. смањењу саобраћајних незгода за 35-67%, а изградња ниша за 34-90%. У
Варијанти 3 предложена је изградња обилазнице (број 6) која ће да спаја деоницу 1
(IB) и деоницу 5 (IIA), и која ће да обилази градско подручје. Као последица
изградње нове деонице, долази до стварања нове трокраке раскрснице (број 8).
Пројектом је предвиђено да једна постојећа трокрака раскрсница добије још један
крак, па је предвиђена реконструкција исте у кружну раскрсницу (број 7).

Варијанта 1

Варијанта 2

Слика 2. Разматране варијанте

Варијанта 3
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2.1.

САОБРАЋАЈНИ РАД – БРОЈ ПРЕЂЕНИХ ВОЗИЛО КИЛОМЕТАРА

Саобраћајни рад (број пређених 100 милиона возило километара по години) за
посматрану деоницу се израчунава преко следеће формуле:
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 ∗ 𝐿𝐿𝑖𝑖 ∗ 365 ∗ 10−5

(1)
Где је:
𝐿𝐿𝑖𝑖 – дужина деонице i у километрима (km),
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 – просечан годишњи дневни саобраћај на посматраној деоници i
(возила/дан).
Постојећи саобраћајни рад се рачуна на основу вредности ПГДС-а из постојеће
ситуације (просек у последње 3 године), а прогнозирани саобраћајни рад се рачуна
на основу прогнозираног ПГДС-а.
На пример за деоницу 1 у Варијанти 3 вредност прогнозираног ПГДС-а је 4800,
дужина деонице 1,4 km, па ће вредност прогнозираног саобраћајног рада бити:

2.2.

4800 ∗ 1,4 ∗ 365
= 25
100000

(2)

ИНДИВИДУАЛНИ РИЗИК

Индивидуални ризик по деоницама, израчунава се стављањем у однос
пондерисаног броја саобраћајних незгода са настрадалим лицима у посматраном
периоду и броја пређених возило километара на посматраној деоници пута, тј. у
односу на саобраћајни рад, на основу следеће формуле:

односно,

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖
𝐿𝐿𝑖𝑖 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 ∙ 365 ∙ 10−5 ∗ b

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ć𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 ∗ b

(3)

(4)

где је:
b - број година за који су анализиране саобраћајне незгоде (предложено је да се
обухвати 3 године),
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ć𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 − саобраћајни рад израчунат на основу постојеће вредности
ПГДС-а за посматрану деоницу i,
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 – пондерисани број саобраћајних незгода са погинулим, тешко
повређеним и лако повређеним лицима на посматраној деоници i.
На пример за деоницу 1 у Варијанти 1 вредност пондерисаног броја саобраћајних
незгода са настрадалим лицима (PBSNnast) је 11, број година обухваћене анализом
саобраћајних незгода (b) је 3, а постојећи саобраћајни рад је 15, па ће вредност
индивидуалног ризика бити:
11
(5)
= 0,24
15 ∗ 3
Приликом рачунања индивидуалног ризика за раскрснице у формулу не улази
податак о дужини, с обзиром да раскрсница представља саобраћајни чвор.
Индивидуални ризик се за сваку од дефинисаних варијанти рачуна на основу
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постојеће ситуације. Уколико се у некој од предложених варијанти мења категорија
пута, или се гради нови пут, потребно је израчунати индивидуални ризик страдања
за ту деоницу на основу постојеће ситуације на осталим путевима исте категорије,
тј. на путевима сличних карактеристика.
Уколико се гради нова петља/рампа, онда се индивидуални ризик рачуна на
основу постојеће ситуације на осталим петљама/рампама сличних карактеристика.
Када је у питању техничко решење који до сада није реализовано у Републици
Србији, тада се вредност узима из иностраног искуства, или се прорачунава на
основу процене стручног тима како ће предложено решење имати утицај на
безбедност саобраћаја. Уколико је предвиђена измена/изградња елемената пута који
имају позитиван/негативан утицај на безбедност саобраћаја, потребно је и то узети
у обзир. Такође, уколико је планским документима предвиђен развој подручја на
начин да ће имати утицаја на безбедност саобраћаја, потребно је и то узети у обзир.
У Варијанти 3 предложена је изградња нове саобраћајнице државног пута IB
реда, па ће индивидуални ризик за деоницу 6 бити средња вредност индивидуалног
ризика страдања за утврђену категорију пута којој деоница припада. Како је у
питању изградња обилазнице ван насеља, узима се средња вредности
индивидуалног ризика страдања за државни пут IB ван насеља. Наведени ризик ће
се добити на основу следеће формуле:
𝐼𝐼𝐼𝐼6 =

∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ∗ (L ∗ 365 ∗ b)/(105 ∗ ukupan br. deonica)

(6)

У формули се користе подаци који се односе на државне путеве IB ван насеља
на целој путној мрежи Републике Србије.
Индивидуални ризик за кружну раскрсницу (редни број 7) у Варијанти 3, која из
трокраке прелази у кружну, имаће мањи индивидуални ризик него трокрака у
постојећој ситуацији, јер је овим решењем повећан ниво безбедности. У овом
случају вредност индивидуалног ризика је процењена.
Индивидуални ризик нове трокраке раскрснице (редни број 8) у Варијанти 3 би
требало да се израчуна на основу вредности индивидуалног ризика који имају
раскрснице сличних карактеристика, али у овом случају узета је вредност
индивидуалног ризика који је као код трокраке раскрснице која је обележена редним
бројем 7.
2.3.

ПРОГНОЗИРАНИ
БРОЈ
САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА
НАСТРАДАЛИМ ЛИЦИМА У СВАКОЈ ВАРИЈАНТИ

СА

Математичким моделом врши се процена саобраћајних незгода која ће се
догодити у планском периоду, за сваку од анализираних варијанта.
Прогнозирани број саобраћајних незгода са настрадалим лицима за сваку
деоницу/чвор унутар посматране варијанте се добија преко следеће формуле:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖
(7)
Где је:
𝐼𝐼𝑅𝑅𝑖𝑖 – индивидуални ризик деонице/чвора i у посматраној варијанти,
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 – прогнозирани саобраћајни рад за деоницу/чвор i у
посматраној варијанти.
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На пример за деоницу 1 у Варијанти 1 вредност индивидуалног ризика је 0,24, а
прогнозираног саобраћајног рада 25, па ће прогнозирани број саобраћајних незгода
са настрадалим лицима бити:
(8)
0,24 ∗ 25 = 5,87
Табела 1. Прогнозирани пондерисани број саобраћајних незгода са настрадалим
лицима
Р. број
Варијанта 1
Варијанта 2
Варијанта 3
5,87
5,87
5,87
1
12,44
5,78
5,33
2
66,13
41,07
22,73
3
68,74
78,22
33,19
4
1,60
1,60
2,33
5
0,00
0,00
0,18
6
5,71
3,33
3,35
7
0,00
0,00
1,22
8
6,52
8,76
2,44
9
УКУПНО
167
145
77

2.4.

ПОРЕЂЕЊЕ И РАНГИРАЊЕ

На пример у Варијанти 3 прогнозирано је 77 саобраћајних незгода са
настрадалим лицима, па ће трошкови прогнозираних саобраћајних незгода бити:
(9)
77 ∗ 3.181€ = 244.937,00 €

Вредност 3.181€ представља трошкове саобраћајне незгоде са лако повређеним
лицима, и преузета је из Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике
Србије за период од 2015. до 2020. године.
За анализиране алтернативе, у којима је прогнозиран број саобраћајних незгода са
настрадалим лицима, као што је приказано у претходној табели, трошкови
прогнозираних саобраћајних незгода ће бити као што је приказано у наредној
табели.
Табела 2. Трошкови прогнозираних саобраћајних незгода

УКУПНИ
ТРОШКОВИ (€)

ВАРИЈАНТА 1

ВАРИЈАНТА 2

ВАРИЈАНТА 3

531.227,00

461.245,00

244.937,00

Узимајући у обзир прогнозирани број саобраћајних незгода са настрадалим
лицима, односно, трошкове саобраћајних незгода са настрадалим лицима најбоља
варијанта са аспекта безбедности саобраћаја је Варијанта 3, која има најмањи број
прогнозираних саобраћајних незгода са настрадалим лицима, након тога иде
Варијанта 2, а највећи број прогнозираних саобраћајних незгода има Варијанта 1.
3.

ДИСКУСИЈА

Најбоља опција је када се RSIA спроведе у најранијим фазама тј. почетним
фазама планирања и пројектовања (практично на папиру, као идеја, као
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алтернативе), јер ће касније „исправљање грешака“ створити додатне и сигурно не
тако мале трошкове.
Главни принцип при спровођењу RSIA је да је потребно одредити - спровести
процену ризика свих понуђених пројектних решења, односно алтернатива. Важно је
да процена ризика буде спроведена на читавој путној мрежи у околини
пројектованог новог пута, јер је чест случај да мали проценат путева на путној
мрежи буде одговоран и доведе до великог процента погинулих и тешко
повређених.
Предложена методологија подразумева прорачун броја саобраћајних незгода са
настрадалим лицима у свакој од анализираних алтернатива, и рачунање трошкова
која свака алтернатива има у безбедности саобраћаја. Спроводи се прорачун и
добијају се конкретне вредности, које се користе даље у процесу одабира оптималне
алтернативе. Од изузетног значаја је да свака вредност која улази у прорачун буде
што тачнија. Вредности које улазе у прорачун су подаци о броју саобраћајних
незгода са настрадалим лицима, подаци о дужини деонице, индивидуални ризик
(ризици за елементе путне инфраструктуре), подаци о ПГДС-у у претходне три
године, подаци о процењеним вредностима ПГДС-а, и трошкови саобраћајних
незгода са настрадалим лицима. Из тог разлога неопходно је да се настави
квалитетно прикупљање података о саобраћајним незгодама и последицама истих,
као и њихово повезивање са путевима и карактеристикама пута на којем су се
догодиле, и израчунавање ризика који носи сваки елемент путне инфраструктуре.
Процењени број саобраћајних незгода зависи од процењеног индивидуалног
ризика за деоницу пута или саобраћајни чвор, као и од процењене вредности ПГДСа. Из тога разлога, потребно је да се у будућности и анализирају и унапређују модели
које се користе и за процену вредности ПГДС-а, а предлог је да тим који спроводи
процедуру RSIA и тим за планирање и пројектовање користе исте вредности.
За израчунавање трошкова саобраћајних незгода стручни тим је предложио да се
користе трошкови који су наведени у Стратегији безбедности саобраћаја на
путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године, ,,Службени гласник
РС”, број 64/15, с обзиром да у Републици Србији није званично утврђена
методологија за израчунавање трошкова саобраћајних незгода.
4.

ЗАКЉУЧАК

Процедура RSIA предвиђена је за оцењивање варијанти вероватних ефеката
решења или одлука у области планирања на саобраћајне незгоде и последице
саобраћајних незгода. Због тога би свако решење, односно план требало да буде
подвргнуто овој анализи, са циљем да омогући да свако решење функционише што
је могуће безбедније. Неки од главних циљева, тенденција и предности
предузимања Процене утицаја новог пута или реконструисаног пута на безбедност
саобраћаја на мрежи путева– RSIA, су:
• смањење ризика од појаве незгода и тежине последица у будућности на
локацији и суседним путевима;
• препознавање важности да се безбедност саобраћаја узима у обзир у
довољној мери, још од фазе планирања;
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смањење дугорочних оперативних и трошкова одржавања и потреба за
додатним радовима (кроз одабир ефикасног и безбедног пројекта);
• стварање и повећање свести о проблемима безбедности саобраћаја и
решења за творце политике и оне који пројектују путеве.
Сврха праћења и процене ефеката спровођења RSIA, између осталог јесте
унапређење праксе кроз онемогућавање понављања пропуста у будућим
пројектима.
Процена утицаја новог или реконструисаног пута на безбедност саобраћаја на
мрежи путева, треба да се спроводи са примарним циљем да се одабере
најбезбеднија алтернатива, која са једне стране обезбеђује циљ да се обезбеди
највиши ниво безбедности саобраћаја и наравно, са друге стране циљ да то буде
економски оправдана инвестиција, која ће имати задатак да обезбеди и ефикасан
саобраћај и транспорт.
•

5.
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ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ
У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
EXTRAORDINARY TRANSPORT IN THE MINISTRY OF DEFENCE
AND THE SERBIAN ARMED FORCES
Жељко Ранковић1, Александар Гошић2, Саша Трифуновић3
Резиме: Област ванредног превоза у Републици Србији уређена је Законом о путевима,
Законом о безбедности саобраћаја на путевима и подзаконским прописима. Ванредни превоз
који обављају возила или скуп возила која су у власништву или закупу војске уређен је и у
Министарству одбране и Војсци Србије подзаконским актом министра одбране, у оквиру
уређења области безбедности војних учесника у саобраћају. Специфичности задатака
јединица и установа намећу потребу да се ванредни превоз у Министарству одбране и Војсци
Србије планира, организује и прати са посебном пажњом. У раду је дат преглед начина и
обима обављања ванредног превоза у Министарству одбране и Војсци Србије са предлогом
мера за повећање безбедности учесника у саобраћају током ванредног превоза. Закључци из
рада могу бити корисни и за транспортне и друге компаније које у оквиру свог посла обављају
ванредним превозом.
Кључне речи: ванредни превоз, безбедност војних учесника у саобраћају
Abstract: The field of extraordinary transport in The Republic of Serbia is regulated by Law on
Roads, Law on Road Safety and their rules. Extraordinary transport conducted by military vehicles
and vehicles engaged by military units, is regulated in The Ministry of Defence and The Serbian
Armed Forces by internal rule, within military participants’ road safety regulation. Specificity of
units’ missions and tasks affects necessity to plan, organize and monitor extraordinary transport in
The Ministry of Defence and The Serbian Armed Forces with special attention. This paper gives
review of the methods and the parameters of extraordinary transport execution in The Ministry of
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Defence and The Serbian Armed Forces, with proposals of measures for improving road safety of
extraordinary transport participants. Conclusions from this paper could be useful and for
transportation and other companies, which conduct extraordinary transport within their own
business.
Keywords: extraordinary transport, military participants' road safety

1.

УВОД

Ванредни превоз јесте превоз возилом, односно скупом возила која сама или са
теретом прекорачују прописима дозвољено осовинско оптерећење, највећу
дозвољену укупну масу, ширину, дужину или висину.
Ванредни војни превоз је кретање војног возила по путу односно кретање скупа
војних возила која не испуњавају прописане услове у погледу димензија (дужина,
ширина и висина), највеће дозвољене укупне масе или осовинског оптерећења
односно на којима возило са теретом премашује највеће дозвољене димензије
(дужина, ширина и висина) за поједине врсте возила.
Специфичности свакодневних задатака јединица и установа намећу потребу да
се ванредни превоз у Министарству одбране и Војсци Србије као и кретања возила
којима се превозе или вуку оруђа, инжињеријске машине, пољопривредне машине
или друга возила посебне намене планира, организује, реализује и прати са
посебном пажњом. У реализацији задатака који обухватају и ванредни превоз
ангажује се велики број људи и средстава ради обезбеђења безбедности војних, али
и других учесника у саобраћају.
У раду је дат преглед начина и обима обављања ванредног војног превоза у
Министарству одбране и Војсци Србије са мерама које се предузимају за повећање
безбедности учесника у саобраћају током ванредних војних превоза.
2.

НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА

Ванредни превоз у Републици Србији нормативно је регулисан Законом о
путевима, Законом о безбедности саобраћаја на путевима, Правилником о начину
обављања ванредног превоза и Правилником о условима за издавање дозволе за
ванредни превоз. У Министарству одбране ванредни превоз уређен је Правилником
о безбедности војних учесника у саобраћају на путевима.
2.1.

Начин организовања ванредног превоза у Републици Србији

Законом о безбедности саобраћаја на путевима уређено је да у саобраћају на
путу, укључено жуто ротационо или трепћуће светло мора да има возило које
прелази прописане димензије, односно возило на коме терет прекорачује дозвољене
димензије и возило које прати такав превоз када је то одређено у дозволи за
ванредни превоз (Закон о безбедности саобраћаја на путевима, чл. 111).
Возач возила којим се врши ванредни превоз не сме да има у организму
психоактивних супстанци или алкохола или да показује знаке поремећаја, које су
последица конзумирања алкохола и/или психоактивних супстанци. Законом о
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безбедности саобраћаја на путевима предвиђено је изрицање два додатна казнена
поена возачу возила којим се врши ванредни превоз, уколико се утврди извршење
прекршаја управљања возилом под дејством алкохола у стању средње, тешке, веома
тешке и потпуне алкохолисаности. Такође, уколико се утврди извршење прекршаја
управљања возилом под дејством алкохола у стању високе, средње, тешке, веома
тешке и потпуне алкохолисаности, предвиђено је увећање прописаног трајања
заштитне мере забране управљања возилом возачу возила којим се врши ванредни
превоз за два месеца. Законом о безбедности саобраћаја на путевима предвиђено је
искључење из саобраћаја возила којим се ванредни превоз не обавља у складу са
условима наведеним у одобрењу о ванредном превозу (Закон о безбедности
саобраћаја на путевима, чл. 289).
Доношењем новог Закона о путевима, стављене су ван снаге одредбе Закона о
безбедности саобраћаја на путевима које су уређивале ванредни превоз.
Ванредни превоз може се вршити на територији Републике Србије у друмском
саобраћају, односно међународном превозу у друмском саобраћају, на основу
дозволе коју на захтев власника, односно корисника возила, издаје управљач јавног
пута за сваки појединачни превоз, односно више превоза, и о чему води евиденцију
(Закон о путевима, чл. 54).
Дозволу за ванредни превоз управљач јавног пута не може издати ако техничко
експлоатационе карактеристике јавног пута на којем се обавља ванредни превоз не
омогућавају безбедан саобраћај возила, односно скупа возила којим се обавља
ванредни превоз, као и свих осталих учесника у саобраћају на том путу.
Ванредни превоз се може обавити без дозволе за ванредни превоз, у случају када
се превоз обавља за потребе одбране земље, односно за извршавање задатака из
дeлокруга министарства надлежног за послове одбране, ако се тај превоз обавља под
надзором министарства надлежног за послове одбране. Међутим, министарство
надлежно за послове одбране дужно је да обављање ванредног превоза, пре почетка,
усагласи са управљачем јавног пута и о обављању ванредног превоза обавести
министарство надлежно за унутрашње послове (Закон о путевима, чл. 58).
Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади штету управљачу
јавног пута која је настала услед обављања ванредног превоза на јавном путу.
Контролу ванредног превоза на јавном путу врши овлашћено лице министарства
надлежног за послове саобраћаја, односно овлашћено лице органа јединице локалне
самоуправе надлежног за послове саобраћаја и овлашћено службено лице
министарства надлежног за унутрашње пословe. Мерење осовинских оптерећења,
укупне масе и димензија возила која саобраћају на јавном путу, врши управљач
јавног пута уз присуство овлашћеног лица министарства надлежног за послове
саобраћаја, односно овлашћеног лица органа јединице локалне самоуправе
надлежног за послове саобраћаја.
Министарство надлежно за унутрашње послове врши надзор над спровођењем
прописа у вези са ванредним превозом. Републички инспектор за државне путеве
има право и дужност да проверава да ли се ванредни превоз врши са дозволом,
односно у складу са условима прописаним дозволом. У вршењу инспекцијског
надзора републички инспектор за државне путеве овлашћен је да искључи из
саобраћаја на државном путу возило којим се обавља ванредни превоз без дозволе
или противно условима датим у дозволи за ванредни превоз (Закон о путевима, чл.
105).
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Правилником о начину обављања ванредног превоза прописани су ближи услови
о начину обављања ванредног превоза и возилима којима се тај превоз обавља у
друмском саобраћају. Одредбе овог правилника не примењују се на ванредни превоз
који обављају возила или скуп возила, која су у власништву или у закупу војске,
када се ванредни превоз обавља у сврху извршавања задатака војске и под њиховим
надзором.
Ванредни превоз се не обавља у периоду од 15 сати до 24 сата: петком, недељом
као и на дан уочи државног празника и последњег дана државног празника. У
случају када се ванредни превоз обавља на државним путевима I реда, максималан
број возила у конвоју може бити три. У случају када се ванредни превоз обавља на
осталим јавним путевима, максималан број возила у конвоју може бити два
(Правилник о начину обављања ванредног превоза, чл. 4. и 5).
Ванредни превоз може се обављати: без пратње, уз пратњу возила за пратњу,уз
пратњу возила за пратњу и возила Министарства унутрашњих послова. На
државним путевима I реда − аутопуту, возило за пратњу налази се иза возила или
скупа возила којим се обавља ванредни превоз. На осталим државним путевима I
реда, државним путевима II реда, општинским путевима и улицама, возило за
пратњу налази се испред возила или скупа возила којим се обавља ванредни превоз
(Правилник о начину обављања ванредног превоза, чл. 7).
Возило или скуп возила којим се обавља ванредни превоз мора бити на предњој
и задњој страни возила означено са најмање једним ротационим или трепћућим
светлом жуте боје, док возило за пратњу мора бити означено са најмање једним
ротационим или трепћућим светлом жуте боје. Возило за пратњу, возило или скуп
возила с којим се обавља ванредни превоз морају бити опремљени бежичним
телекомуникационим уређајима, који омогућавају комуникацију између возача
возила за пратњу и возача возила или скупа возила којим се обавља ванредни превоз.
Возило или скуп возила којим се обавља ванредни превоз, са или без терета, мора
бити на предњој и задњој страни возила или скупа возила или терета означена
ознаком „ванредни превоз”. Возило за пратњу подносиоца захтева мора бити
означено ознаком „ванредни превоз”, која је видљива са предње и задње стране
(Правилник о начину обављања ванредног превоза, чл. 14).
Правилником о условима за издавање дозволе за ванредни превоз прописани су
услови које мора да испуни подносилац захтева за издавање дозволе, услови и начин
издавања дозволе, врстe дозвола, рокови важења дозвола као и садржај и изглед
обрасца дозволе за обављање ванредног превоза.
2.2.

Начин организовања ванредног војног превоза у Министарству
одбране и Војсци Србије

Жуто ротационо или трепћуће светло може се постављати или уграђивати
односно употребљавати на војном возилу које врши ванредни војни превоз, као и на
војном возилу којим се обезбеђује пролаз војног возила којим се врши ванредни
војни превоз.
Ванредни војни превоз врши се на основу одобрења за ванредни војни превоз
које на основу захтева јединице издаје посебна организацијска јединица надлежна
за координацију транспорта. Захтев за издавање одобрења за ванредни војни превоз
подноси се начелно најмање десет дана пре почетка превоза (Правилник о
безбедности војних учесника у саобраћају на путевима, чл. 28).
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Када се планира обављање превоза на локалним путевима, ако услови
организовања и специфичности ванредног војног превоза у Министарству одбране
и Војсци Србије то омогућавају, остварује се непосредна сарадња између посебне
организацијске јединице надлежне за координацију транспорта и локалне заједнице.
Наведена сарадња, када то није у супротности са заштитом тајности података,
обухвата првенствено упознавање локалне заједнице са специфичностима средства
које се превози као и усаглашавање које се односи на релацију кретања, време
почетка превоза и завршетка превоза и, по потреби, место одмора и време одмора.
Посебна организацијска јединица надлежна за координацију транспорта
усаглашене ставове конкретизује одобрењем за ванредни војни превоз
додељивањем задатака јединици која реализује превоз.
Значајно је нагласити да се ванредни војни превоз најчешће обавља путевима
који су у надлежности више локалних управа, односно управљача пута, што у
великом броју случајева, између осталог и због кратког времена за планирање и
организовање ванредног војног превоза, отежава, а понекад и онемогућава
остваривање потпуне наведене сарадње.
Ванредни војни превоз планира се у време мањег интензитета саобраћаја и врши
се у складу са условима који су одређени у одобрењу за ванредни војни превоз .
Ванредни војни превоз се не врши:
• ноћу и у условима смањене видљивости;
• у дане уочи и на дан државних празника, петком и недељом у времену
од 14.00 часова до 24.00 часа;
• када геометријске карактеристике пута, стање коловоза, путних и
других објеката и опреме пута не омогућавају безбедно кретање возила
или скупа возила са теретом или без терета којима се врши ванредни
превоз;
• када маса терета на возилу прелази носивост возила којим се превози
терет; и
• када прекорачење прописаних вредности осовинских оптерећења
возила или скупа возила прелазе вредности наведене у декларацији
произвођача возила за које се дозвола издаје, при чему максимално
оптерећење за осовине са два или четири точка не може бити веће од 12
t по осовини односно за осовине са осам точкова не може бити веће од
16 t по осовини.
Овлашћено службено лице Војне полиције пре почетка ванредног војног превоза
контролише да ли су испуњени сви прописани услови уколико је одобрењем за
ванредни војни превоз одређено да пратњу врши Војна полиција. Уколико услови
нису испуњени, овлашћено службено лице Војне полиције израђује извештај и
наређује лицу које управља возилом да обустави превоз док се не отклоне недостаци
(Правилник о безбедности војних учесника у саобраћају на путевима, чл. 33).
Оваква превентивна и контролна улога Војне полиције у реализацији ванредних
војних превоза је дала изузетно позитивне резултате, али је истовремено и значајно
ангажовање припадника Војне полиције на тим задацима.
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3.

РЕАЛИЗАЦИЈА ВАНРЕДНИХ ВОЈНИХ ПРЕВОЗА

Регулисање војног путног саобраћаја се обавља најчешће праћењем: ванредних
војних превоза, превоза опасне робе и кретања колона, при чему се војним возилима
којима се регулише саобраћај пређе годишње око 300.000 km (Трифуновић 2017,
Милошевић и Трифуновић 2017).
Подаци о врстама регулисања − праћења војних возила указују да је од свих
регулисања највећи број у посматраном периоду вршен током ванредних војних
превоза 54%.
Посматрајући ванредне војне превозе у периоду 2016-2018. година уочава се
значајно повећање обима тј. захтева за превозом таквих терета који су ванредни
војни превози.
Примера ради, ако је индекс ванредних војних превоза био 100% за 2016. годину,
онда је повећање захтева и реализације у 2017. и 2018. години било:
• 2017. године ...... 124% и
• 2018. године ...... 136%.
Ови индикатори о повећању интензитета ванредних војних превоза указују на
свакодневну све већу заступљеност ванредних војних превоза на путевима у
Републици Србији и на значајно већи број реализованих ванредних војних превоза
него у претходном периоду.
Поред тога што су подзаконским актима који су донети у Министарству одбране
и Војсци Србије створени предуслови за примену мера које се користе и у цивилним
структурама, услед тежње за што већом безбедношћу у саобраћају и схватања о
степену одговорности надлежних руководилаца, најчешће се у пракси ванредни
војни превоз обавља уз пратњу патрола Саобраћајне војне полиције.
У оквиру подсистема транспорта − ванредног војног превоза приступа се и
оспособљавању возача на специјализованим курсевима за управљање вучним
возовима борбених возила и инжињеријских машина, на којим се поред вештина
управљања том врстом возила, посебна пажња посвећује и припремама за обављање
ванредног војног превоза и начинима реализације ванредних војних превоза
обзиром на услов безбедности свих учесника у саобраћају (Слика 1).

Слика 1. Припреме за ванредни војни превоз
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Највећа финансијска улагања у унапређење ванредног војног превоза су на пољу
занављања возила којим се обавља ванредни војни превоз, при чему је заступљен и
приступ модернизације постојећих возила која одговарају савременим
безбедносним критеријумима.
Ванредни војни превоз врши се коришћењем војних нисконосећих
полуприколица одговарајуће носивости, а чије ширине значајно утичу на планирање
и организацију ванредног војног превоза. Ширине нисконосећих војних
полуприколица су:
• Gorica NPP 20 – ширине 2,5 m;
• Gorica NPP 30 – ширине 3,3 m;
• Gorica NPP 50 – ширине 3,4 m; и
• NNP De Angelis – ширине 2,99 m (проширена 3,45 m).
Такође се у последњих неколико година приступило и занављању средстава за
везивање терета (траке и ланци за везивање, као и других неопходних и заштитних
елемената), чему се у превозу посвећује посебна пажња, као и организовању
посебних курсева за учвршћење и обезбеђењу терета, које морају да заврше сви
возачи војних вучних возова.
4.

ПРАВЦИ УНАПРЕЂЕЊА ВАНРЕДНИХ ВОЈНИХ ПРЕВОЗА

На основу сложености задатака ванредних војних превоза, повећаног
интензитета ванредних војних превоза и значајног ангажовања Саобраћајне војне
полиције на тим задацима, разматрани су модалитети унапређења реализације
ванредних војних превоза, али уз испуњење основне премисе да не сме доћи до
смањења безбедности војних учесника у саобраћају или других учесника у јавном
саобраћају на релацијама где се обавља ванредни војни превоз.
Све мере које се предузимају у Министарству одбране и Војсци Србије ради
унапређења ванредног војног превоза могу се посматрати као:
• системске, тј. организационе мере;
• мере за повећање капацитета возача – извршилаца ванредног војног
превоза;
• мере за унапређење стања возног парка кроз осавремењивање возила
којим се реализује ванредни војни превоз; и
• мере за побољшање опреме за везивање и учвршћење терета као важног
сегмента у подсистему ванредних војних превоза.
С обзиром на чињеницу да се у пракси ванредни војни превоз најчешће обавља
само уз пратњу Саобраћајне војне полиције и свест да такав начин праћења није
увек неопходан, разматра се допуна прописа којима се уређују ванредни војни
превоз у којима би се детаљно дефинисало пет модела ванредних војних превоза и
успоставили јасни критеријуми за сваки модел који се односе на врсту средства и
димензије за поједине врсте средстава које се превозе ванредним војним превозом.
Примера ради, за превоз тенка не може се имати исти приступ као и за превоз
инжињеријске машине, односно превоз средства ширине 3 m у односу на превоз
средства ширине 2,5 m.
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Најзначајнији модели са аспекта посебних услова за учешће возила и
карактеристика терета за реализацију ванредног војног превоза у јавном саобраћају
су (Трифуновић, 2017):
• модел 1 – учешће без посебних услова,
• модел 2 – учешће са укљученим жутим ротационим или трепћућим
светлом,
• модел 3 – учешће са пратњом посебног војног возила са укљученим
жутим ротационим или трепћућим светлом,
• модел 4 – учешће са одговарајућом пратњом Саобраћајне војне
полиције и
• модел 5 – учешће са одговарајућом пратњом Војне полиције и
координацијом регулисања са Полицијом Републике Србије.
Поред оспособљавања возача на специјализованим курсевима вучних возова
борбених возила и инжињеријских машина, разматра се и обука лица која су
укључена у процес ванредног превоза, а посебно обука ''контролора утовара''.
У наредном периоду ће се наставити са набавком возила којима се обавља
ванредни војни превоз и набавком неопходне опреме за везивање и учвршћење
терета (Слика 2).
Такође значајна новина којом ће се унапредити и ванредни војни превоз у
Министарству одбране и Војсци Србије је и пројектовање и почетак примене
савременог информационог система који ће омогућити унапређење планирања
транспорта, па и ванредних војних превоза, праћења реализације истих, и бити
погодан за једноставније извештавање, анализирање и сагледавање проблема током
реализације ванредних војних превоза.

Слика 2. Пример унапређења ванредног превоза набавком нових возила

5.

ЗАКЉУЧАК

Ванредни војни превози су специфичност транспорта у Министарству одбране и
Војсци Србије, па је и очекивано да се са повећањем капацитета и развојем
савремених средстава за потребе Војске Србије повећава и број ванредних војних
превоза.
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До сада је највећи број ванредних војних превоза реализован уз ангажовање
Саобраћајне војне полиције која је пратила тај превоз, али се у будућности може
очекивати и коришћење војних возила са укљученим „жутим ротацијама“ које прате
ванредне војне превозе или ангажовањем вучних возова са укљученим ''жутим
ротацијама'' без пратње, а свакако зависно од врсте терета која се превози.
Унапређење ванредног војног превоза је један од тежишних задатака
Саобраћајне службе у Војсци у наредном периоду, од унапређења системских
нормативних, и организационих мера, до мера из подсистема ''Човек'' и ''Возило''.
Организација и реализација ванредних војних превоза може имати значај као
пример праксе и за компаније које имају потребу за сопственим ванредним
превозом, али и за специјализоване компаније које се баве овом врстом превоза, а
такође и за локалне заједнице, јер се ванредни војни превози срећу на свим путевима
у Републици Србији. Такође се може организовати у оквиру војних капацитета и
обука учесника ванредних превоза заинтересованих компанија или локалних
заједница.
При реализацији овог задатка посебно долази до изражаја сарадња у области
безбедности саобраћаја између субјеката: министарства надлежног за послове
одбране, министарства надлежног за послове саобраћаја, министарства надлежног
за послове унутрашњих послова, као и локалних заједница.
Иако није прописана обавезна координација између организатора ванредних
војних превоза и локалне заједнице, могућа је размена информација (најава) којом
се може побољшати сарадња по овом питању, а све у циљу повећања безбедности
саобраћаја у локалној заједници и квалитета услуге корисницима јавних путева.
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СУБЈЕКТИВНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЕЛИМИНАЦИЈА УМОРА
ВОЗАЧА
PERSONAL IDENTIFICATION AND ELIMINATION OF DRIVER
FATIGUE
Тамара Милић1, Катарина Папић2, Жељко Ранковић3
Резиме: Код возача аматера превентивно деловање је усмерено на самог возача и примену
савремених технологија у возилу за идентификацију умора возача, док се код
професионалних возача, поред утицаја на возаче, значајна превенција да уморни возачи не
учествују у саобраћају односи и на примену тахографа, поштовања законских и других норми
у вези времена вожње и одмора возача и квалитету организације рада у компанијама које се
баве саобраћајем и транспортом. У раду је приказана субјективна оцена идентификације
умора и мера за елиминацију умора професионалних возача у две различите компаније.
Поред објективне оцене умора све више се пажње посвећује едукацији возача да препознају
прве симптоме, односно да субјективно идентификују када су уморни за вожњу. На основу
анкетног истраживања професионалних возача у две различите компаније сагледани су
карактеристични појавни облици умора возача и њихова процена које мере најбоље на њих
делују за елиминацију умора који се јави током вожње. Поређењем резултата испитаника у
обе компаније, идентификоване су заједничке карактеристике субјективног осећаја умора за
возаче у обе компаније и специфичности које представљају значајну разлику у субјективној
процени између две групе возача. На основу резултата анкетног истраживања у обе компаније
могу се дефинисати поступци и мере које је потребно предузети у саобраћајно транспортним
компанијама или другим институцијама које у свом саставу имају професионалне возаче.
Кључне речи: професионални возач, умор возача, субјективна идентификација и
елиминација умора
Abstract: With amateur drivers, preventive action is directed at the driver himself and the
application of modern technologies in the vehicle, while in the case of professional drivers, given
the great responsibility, significant prevention of tired drivers not participating in the traffic relates
1
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СУБЈЕКТИБНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЕЛИМИНАЦИЈА УМОРА ВОЗАЧА

to the application of the tachograph, compliance with legal and other norms regarding driving time
and driver rest and quality of work organization in transport companies. The paper presents a
subjective assessment of fatigue identification and measures to eliminate the fatigue of professional
drivers in two different companies. In addition to the objective assessment of fatigue, which usually
involves relatively expensive technical systems for identifying fatigue, more attention is paid to
educating drivers to recognize the first symptoms, or to identify them when they are tired of driving.
Based on a survey of professional drivers in two different companies, the most common forms of
driver fatigue are examined and their assessment of what measures best act on them to eliminate
fatigue that occurs during driving. By comparing the results of the respondents in both companies,
the common characteristics of the subjective feeling of fatigue for drivers in both companies and the
specifics that represent a major difference in the subjective assessment between the two groups of
drivers are identified. Based on the results of the survey research, both companies can define
procedures and measures that need to be taken in transport companies or other institutions that have
professional drivers.
Keywords: professional driver, fatigue of drivers, personal identification and elimination of driver
fatigue

1.

УВОД

Умор је један од врло значајних фактора ризика током вожње, а посебно је
значајан код професионалних возача. Под умором се у ширем смислу сматра
опадање радног учинка после продуженог непрекидног извођења физичке или
менталне активности, а који се отклања одмором.
Умор возача узрокује промене у активности мозга, брзини рада срца и
покретљивости очију. Менталне појаве које карактеришу умор возача су поспаност,
смањење мотивације, смањење пажње, продужено време реакције, слабија контрола
над возилом. Последица умора може бити краткотрајан сан који траје неколико
секунди, а чега возач најчешће није ни свестан (Мандић, 2015).
На умор утичу захтеви, трајање и монотонија вожње. Захтеви вожње су повећани
код велике густине саобраћаја или лоших временских услова. Трајање вожње је
посебно важан фактор код професионалних возача који непрестано возе дуже, а
најчешће девет или десет сати дневно. Монотонија је најизраженија код вожње
аутопутевима где су и највеће брзине и где само једна секунда непажње може
довести до саобраћајних незгода са веома тешким последицама.
Знаци психичког замора су поремећај основних психичких функција: поремећај
осећаја, пажње, мишљења и понашања у вожњи. Знаци физичког замора су: општа
малаксалост, поспаност, бол у леђима, вратној кичми и на појединим групама
мишића. Психички и физички замор нису строго одвојени. Они углавном удружено
дејствују и у таквим ситуацијама најбољи лек је одмор.
Након дуже вожње код возача долази до појаве умора, који смањује
концентрацију возача, доводи до успореног или погрешног реаговања, смањује
оштрину вида и др. Уморан возач постаје поспан, нерасположен и раздражљив.
Конзумирање веће количине хране, неповољна температура у кабини возила,
недостатак свежег ваздуха, психичка напетост и монотона вожња, поспешују појаву
умора. Такође и неповољни услови средине (бука, вибрације, повишена
температура у кабини, лоше здравствено стање, заслепљеност - дању сунцем, ноћу
светлима возила из супротног смера или других извора светлости) доводе до појаве
замора.
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Откривање умора возача је важан метод за побољшање безбедности у
саобраћају, како код возача аматера, тако и код професионалних возача.
Професионални возачи представљају важну категорију возача јер су
свакодневно заступљени у саобраћају и то управљајући возилима за превоз лица
(аутобусима) и возилима за превоз терета, укључујући и опасну робу (тегљачи,
теретна возила велике носивости и сл.) и управо они су веома изложени утицају
умора јер су у ситуацији да управљају таквим возилима из дана у дан уз кумулирање
умора. Радно време професионалних возача у Европској унији, као и у Републици
Србији, као и време управљања возилима и време одмора дефинисано је
нормативно, односно у Р. Србији Законом о радном времену посаде возила у
друмском превозу и тахографима.
2.

УТИЦАЈ УМОРА ВОЗАЧА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Професионално управљање возилом је посао у себи садржи висок ниво ризика.
Истраживања су показала да професионални возачи који су без прекида били будни
17 часова поседују ризик за настанак незгоде као да у своме организму поседују
0,5% алкохола, а возачи који су били непрекидно будни 24 часа поседују ризик ка
настанку незгоде као да у своме организму поседују 1,5% алкохола (Милошевић,
2008).
Знаци умора могу се јавити и после краће вожње, што зависи од тога да ли је
човек сео за управљач одморан или већ са одређеним степеном замора, болестан или
је неодговарајуће стање пута и саобраћаја довело до бржег замора возача.
Возач који живи редовним начином живота, који се добро одмори и наспава пре
него што седне за управљач возила, прве манифестације умора може осетити након
два сата вожње а упозоравајуће знаке који захтевају реаговање након 4 до 5 сати
вожње. Ситуација може бити другачија ако се човек припрема да пође на пут или
ако на пут креће изненада, односно ако од самог почетка вожње нису испуњени сви
услови за безбедну вожњу.
Саобраћајне незгоде настале на први поглед из необјашњивих разлога (прелазак
возила у супротну саобраћајну траку, скретање возила са пута, налет на возило и
др.), често настају као последица умора, односно наступања сна под дејством умора.
Умор настаје постепено, а последице умора могу се јавити изненада.
У литератури се може наћи тврдња да је заблуда да поједини лекови или кафа
могу отклонити умор. Дејство кафе, односно кофеина који кафа садржи, је
краткотрајно и може заварати возача умањујући му осећај умора, а да промене које
су настале у мозгу, крви и мишићима као последица замора и даље остају.
Возачи аматери у својим путничким возилима могу имати један од доступних
система за детекцију умора, али је такође и важно планирање вожње, посебно дужих
вожњи, на пример када се породично путује на годишње одморе.
Постоје две врсте умора: објективни умор (стварни умор) и субјективни
(ментални умор).
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2.1.

Идентификација умора возача

Умор се може идентификовати на више начина: субјективно проценом возача да
постаје поспан и да му се смањују способности, што је веома непоуздана метода, и
објективно користећи достигнућа научних истраживања.
Међу објективним испитивањима су: испитивање умора детектовањем EEG
таласа који упућују на почетак спавања, детекција умора анализом притиска на
точак управљача и детекција умора анализом више карактеристика лица (детекција
и праћење ока, праћење помака капака, естимација оријентације главе, праћење
смера погледа, анализа израза лица (Мандић, 2015).
Прва физиолошка појава која је праћена у циљу детекције умора је промена у
можданим таласима. Анализом EEG сигнала може се тачно видети кад особа
почиње бити уморна и може се одредити у којој фази сна се та особа налази.
Повећавањем умора возача генерално се смањује сила којом он притиска точак
управљача. Узрок тога је повећање опуштености мишића. Детекција на овај начин
је јефтинија од осталих али мање поуздана јер нема апсолутне вредности силе којом
просечни возач држи точак управљача.
Из начина управљања возилом може се такође закључити о умору. Ако возач
често ради нагле исправке путање возила (трзаје на управљачу) велика је
вероватноћа да је изгубио концентрацију у вожњи и да је уморан.
Детекција умора анализом више карактеристика лица: овај систем за надзор
возача у стварном времену анализира карактеристике возачевог лица. Он користи
камере с активним инфрацрвеним светлом за побољшање добијене слике.
Карактеристике које се посматрају су померање капка, кретање очију, кретање главе
и израз лица. За детекцију умора развијен је модел вероватноће за детекцију.
Детекција и праћење ока: систем користи две камере: камеру са широким
објективом за надзор лица и камеру с уским објективном за надзор очију. Слика са
прве камере користи се за надзор покрета главе и израза лица а слика с друге за
праћење капака и покрета очију.
Праћење помака капка: помаци капака су један од параметара који одражавају
стање умора посматране особе. Примарна намена детекције очију је праћење капака
и рачунање релевантних параметара. Прате се два параметра: проценат
затворености ока у времену (PERCLOS) и средња брзина затварања очију (AECS).
Примећено је да код затварања ока зенице постају више елиптичне па се код
прорачуна користе односи оса елипсе.
Естимација оријентације главе: Из положаја главе могу се сазнати информације
о нечијем нивоу пажње и умора. Чести трзаји главе означавају појаву умора. Како
је нормалан положај главе фронталан с обзиром на управљач, дуготрајно окренута
глава у неком смеру означава да је возач уморан или да не придаје довољну пажњу
стању на путу.
Праћење смера погледа: смер погледа возача указује на његов ниво будности
тако да уморнији возачи теже ближем погледу. Поглед се такође може користити за
анализу нечијих потреба (у трговинама, код гледања реклама) или нивоа опреза.
Смер погледа одређује се из оријентације главе и оријентације очију.
Анализа израза лица: израз лица уморне особе карактеришу успорени мишићи
лица, смањено покретање мишића и учестало зевање. Површине око очију и уста
могу се најефикасније користити код прорачуна.
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У недостатку адекватних уређаја за идентификацију умора најважнија је
примена ограничења која су нормативно дефинисана, а која имају за основу
психофизиологију рада возача током вожње.
2.2.

Истраживања утицаја умора на возача

Скоро да не постоји држава у којој није закључено да су саобраћајне незгоде које
су настале услед умора значајне, не толико по броју или уделу незгода већ по
последицама таквих незгода, а што је повезано са средствима којим управљају
професионални возачи (аутобуси, теретна возила веће носивости и сл.). У складу с
тим вршена су и многобројна истраживања, која наравно полазе од приближно
сличних параметара физиологије човека, али су и у њима укључене специфичности
пута и навика различитих заједница. На пример, путеви којим професионални
возачи превозе терете у Аустралији, Канади или САД су стотинама и хиљадама
километара изразито монотони, без великог интензитета саобраћаја, што доприноси
да је проценат идентификованог умора возача као једног од фактора настанка
саобраћајних незгода далеко већи него у европским државама (чак и до 50%).
Једно од истраживања у Европи које садржи и сегмент умора возача је ''Студија
о узроцима саобраћајних незгода комерцијалних возила - ETAC (European Truck
Accident Causation)'' коју су наручили Европска комисија (ЕC) и Удружења
друмског превоза (IRU). Главни циљ ове Студије био је да се идентификују главни
узроци саобраћајних незгода у којима су учествовала комерцијална возила.
Истраживање је спроведено на узорку од 624 саобраћајних незгода са смртним
последицама професионалних возача из осам држава који су управљали
комерцијалним возилима. И обзиром да је веома тешко идентификовати умор
возача након незгоде, за разлику од неких других стања организма возача, као на
пример код алкохолисаности, то је утврђивањем поштовања прописаних норми у
погледу дужине трајања управљања возилом или обавезних пауза и одмора возача
који су учествовали у тим незгодама утврђено да је умор био идентификован као
главни узрок у 6% саобраћајних незгода, од којих је 37% имало смртну последицу.
Саобраћајне незгоде које се дешавају при околностима да је возач уморан су
најчешће: незгода у којој је возило слетело са пута или је дошло до чеоног судара са
другим возилом које се кретало из супротног смера, или неким објектом поред пута
и то без знакова кочења.
У оквиру рекапитулације значајног броја међународних истраживања умора
возача, Ј. Давидовић која се међу првима у Р. Србији бавила овим проблемом
(Давидовић, 2013), истакла је и неке карактеристике које су важне као полазиште и
за разумевање конкретног истраживања приказаног у раду:
• многи возачи настављају да возе иако су свесни свог умора, јер им је
важније да заврше са вожњом него да се одморе;
• највише саобраћајних незгода због поспаности се догоди у два интервала
дана, и то у очекиваном интервалу од 00.00 до 06.00, али и у
послеподневном интервалу од 15.00 до 16.00 часова;
• код ''млађих'' возача се чешће умор појављује током вожње у раним
јутарњим сатима, а код ''старијих'' у поподневним сатима;
• многи професионални возачи често спавају на лежајевима у кабинама, што
указује да имају неквалитетан одмор.
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2.3.

Истраживања утицаја умора на возача у Републици Србији

Једно од првих истраживања, у циљу утврђивања реалног стања у саобраћајним
предузећима, спроведено је у Републици Србији међу професионалним возачима
2012. године. Циљна група истраживања били су професионални возачи широм
Републике Србије, а узорак је био 114 возача. Резултати овог истраживања су
показали да већина возача ради више него што је законом одређено. Такође, када се
осећају поспано најчешће пију кафу и слушају радио.(Давидовић, 2013)
У оквиру дискусије резултата наведеног истраживања утврђено је да у Р. Србији
већина возача ради током недеље више него што је законом одређено, да возачи не
спавају довољно ноћу, али да недостатак сна надокнађују након посла, да возачи
дневно возе просечно 7,5 сати, да када се осећају поспано возачи најчешће пију кафу
или слушају радио и да је око чак 17% испитаника заспало током управљања
возилом. (Давидовић, 2013)
На основу наведеног истраживања у Р. Србији, недвосмислено је указано да на
умор возача утичу руководиоци у компанијама, други учесници у саобраћају,
услови у кабини возила и у саобраћају, путници као и здравствено стање возача.
3.

СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА СУБЈЕКТИВНЕ
ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И ЕЛИМИНАЦИЈЕ УМОРА

За потребе овог рада извршено је истраживање субјективних манифестација
умора код професионалних возача и мера које они најчешће примењују ради
отклањања тј. елиминације умора. Обухват истраживања је на узорку од 140
професионалних возача, мушког пола, тј. по 70 возача из две компаније. Једној
компанији је основна делатност транспорт опасне робе, а друга компанија реализује
транспорт за сопствене потребе. Апсолутни број професионалних возача у обе
компаније, као и годишњи укупни број пређених километара возилима обе
компаније су приближних вредности.
Испитаници су попунили анонимно анкетни упитник, који је састављен за
потребе овог рада, при чему су одговарали на четири групе питања.
Осам општих питања на основу којих је сагледан профил испитаника и њихов
став о ризику који носи умор: о старости возача, возачком искуству, породичном
статусу, задовољству условима рада у компанији, оцена да ли се у компанији води
рачуна о поштовању времена рада и одмора возача и да ли су били у ситуацији да
осете да не могу на задатак због умора;
Четири питања из познавања регулативе области трајања времена вожње и
одмора возача;
Четири питања у вези појавних облика и манифестације умора код њих и за
групу старијих возача од 40 година, односно возача који имају значајно искуство.
Два питања у вези елиминације умора, са оценом нивоа утицаја понуђених осам
утицајних фактора (могућност дописивања до десет мера) и отворено питање шта
би возачи препоручили колегама како да се елиминише умор који се јави током
управљања возилом.
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4.

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

Сви анкетирани возачи су професионални возачи у две различите компаније.
Просечна старост возача у ''Компанији 1'' је 39,4 година, а у ''Компанији 2'' је 39,8
година.
Просечан стаж управљања возилима ''Ц'' или ''Д'' категорије у ''Компанији 1'' је
14,2 година, а у ''Компанији 2'' је 17,8 година,
Породични статус професионалних возача који су учествовали у истраживању је
(''Компанија 1''/''Компанија 2''): неожењених је 27,1/20%, у браку је 68,6/77,1% а
разведених или удоваца је 4,3/2,8%.
Већина возача је задовољна условима рада у компанији, са одговорима
(''Компанија 1''/''Компанија 2''): 34,3/21,4% потпуно, а 45,7/38,6% делимично али
више да. Различит је број возача који није задовољан потпуно или делимично
условима рада у компанији – 20/40%.
Испитаници су исказали исти висок ниво задовољства посвећености пажње да
уморан возач не крене на пут у компанији у којој раде: њих 88,6/88,6% је одговорило
позитивно (''да, увек'' и ''најчешће да''), док је њих 11,4/11,4% имало негативно
мишљење (''не, никада'' и ''најчешће не'').
Ставови испитаника о важности умора као узрока за настанак саобраћајних
незгода приказан је на слици 1.

Слика 1. Ставови о важности умора као узрока за настанак саобраћајних незгода

Са слике 1. се може видети да је веома мали број или нико од возача у обе
компаније (1,4/0%) истакао да умор није важан за настајање саобраћајних незгода,
уз истовремено значајно истицање да је то један од најважнијих узрока саобраћајних
незгода (67,2/80%).
На питање да ли су икада рекли диспечеру или свом руководиоцу да су уморни
пре упућивања на задатак, мали број возача је одговорио ''да јесте више пута''
(4,3/22,9%), а чак њих 75,7/47,1% је одговорило да није никада.
На групу од три питања о законским одредбама везаним за трајање времена
вожње и одмора, а који се примењује у компанији, одговори су следећи:
• Тачан одговор о трајању непрекидне вожње дало је 85,7/64,3% возача.
• Тачан одговор о трајању дневног времена управљања возача дало је
57,1/50% возача;
• Одговор на питање о трајању одмора који је обезбеђен у компанији је
посебно индикативан за ''Компанију 2'' (85,8/32,9%).
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Одговори возача ''да, увек'' и ''најчешће да'' да се у њиховој компанији
врши контрола тахографских листића или записа из тахографа
представљају 68,5/57,1% свих одговора.
У делу упитника о манифестацији умора занимљиво је да већина возача сматра
да се возачи преко 40 година старости више или подједнако умарају од млађих
возача (78,6/95,7%), док је став да веће возачко искуство може да анулира негативне
утицаје умора дијаметралан: у ''Компанији 1'' већи део возача, њих 45,5% сматра да
може, а у ''Компанији 2'' већи део возача, њих 65,7% сматра да не може.
Ставови испитаника о начину на који се умор код њих манифестује током
управљања возилом приказан је на слици 2.
Са слике 2. може се уочити да се код професионалних возача умор манифестује:
поспаношћу, појавом зевања и почетком бола у кичми и раменима.
•

Слика 2. Начини на који се умор манифестује код возача током управљања возилом
(проценат одговора у односу на укупан број возача)

Одговори возача на питање ''Када се најчешће, на основу вашег искуства, јавља
умор током вожње?'' указују да се код професионалних возача умор јавља чешће: а)
у ''Компанији 1'': када је вожња ноћна или у свитање (62,9%), када нису довољно
спавали претходне ноћи (48,6%) и када нису добро спавали претходне ноћи (32,9%);
б) у ''Компанији 2'': када нису довољно спавали претходне ноћи (51,4%) када дуго
управљају возилом – просечно више од 7,7 часова (41,4%) и када је вожња ноћна
или у свитање (30%).
У делу упитника о елиминацији умора највећи број возача је истакао да се не
може утицати на возача тако да се смањи умор и настави вожња (45,7/51,4), а њих
10/14,3% сматра да се утицај умора може умањити тако да се настави вожња.
Ставови испитаника о мерама за отклањање умора и њиховом рангирању
приказани су на слици 3. Са слике 3. може се уочити да су професионални возачи
рангирали делотворност мера према следећем: ''изађем из возила на свеж ваздух и
умијем се'' (3,44/2,4), ''станем и попијем кафу'' (4/3,5) и ''зауставим возило и урадим
неколико вежби за разгибавање'' (3,8/4,4).
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Слика 3. Релативна вредност ранга мера за отклањање умора возача

У делу упитника у коме су возачи уписивали сугестије колегама у вези предлога
као да се елиминише умор, најчећа је сугестија да се на вожње не креће ако је возач
већ уморан у мери да то и сам осећа и да је потребно обавезно заустављање возила
чим се примети први сигнал да пажња и будност нису на довољном нивоу или да се
очи склапају.
На основу спроведеног истраживања утврђено је да се у обе компаније, у којој
раде возачи, у значајној мери поштују законске одредбе о радном времену возача,
уз одређена одступања, која треба да буду предмет посебне анализе за менаџмент
компанија, као и избор мера превентивног деловања на возаче пре упућивања на
вожњу и контролног деловања након вожњи. Општи је утисак да су возачи
релативно задовољни условима и пажњом која се посвећује овом проблему у
њиховим компанијама.
Такође се може закључити да ниво знања професионалних возача из области
законом дефинисане о времену вожње и одмора возача није на захтеваном нивоу и
да постоји значајан простор да се знање и поштовање норми подигне на виши ниво.
У посматраном узорку возача постоји позитиван став да је важно да се води рачуна
о умору возача, а веома мали број возача је истакао да умор није важан за настајање
саобраћајних незгода.
Професионални возачи су, на основу свог искуства, одредили да се најчешће
манифестује умор: поспаношћу, појавом зевања и почетком бола у кичми и
раменима, што одговара и теоријским разматрањима ове појаве.
Професионални возачи су истакли да се код њих умор јавља чешће ако
управљају дуго возилом, када возе ноћу или у свитање или када нису спавали
довољно дуго или нису ''добро'' спавали, што треба да буде смерница
организаторима и планерима превоза на која питања треба ставити акценат кроз рад
са возачима. Позитиван је став возача о немогућности елиминације умора током
вожње, јер већина возача се изјаснила да се не може умањити утицај умора током
вожње тако да се настави вожња безбедно.
У истраживању професионални возачи су рангирали делотворност предложених
и дописаних мера на сличан начин на који су се о том питању изјашњавали и
професионални возачи у неколико истраживања у Републици Србији од 2016 до
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2018. године, а то је пре свега да је потребно да се заустави возило, при чему је
навика у Р. Србији да се попије кафа, а код млађих возача енергетски напитак, и
обавезно да се освежи организам возача. [4,5,6] Очекиван је виши ранг мере
''заустављање возила и кратки одмор спавањем'' али је и то разумљиво јер возачи у
Р. Србији генерално имају мотивацију да што пре заврше задатак-вожњу.
5.

ЗАКЉУЧАК

У две различите компаније сагледани су ставови и знања професионалних возача
о утицају умора возача на безбедност у саобраћају. У појединим областима,
одговори возача су врло слични у обе компаније, али постоје и значајне разлике,
које треба да буду основ за дубље истраживање и сагледавање овог проблема у
свакој од компанија.
Предлози професионалних возача су управо оно на шта би менаџери требали да
посвете више пажње у транспортним компанијама: да се на вожње не креће ако се
возач осећа уморно, односно да постоји двосмерно поверење између њих, у циљу
веће безбедности у саобраћају. То је посебно индикативно, јер се значајан број
испитаника из обе компаније (75,7/47,1%) изјаснио да нису никада рекли диспечеру
или свом руководиоцу да су уморни приликом упућивања на вожњу.
За наставак истраживања могуће је дефинисати и на симулатору проверити
посебне мере усмерене ка возачима у различитим компанијама за смањење учешћа
уморних возача у саобраћају, али и генералне мере за све професионалне возаче, као
и возаче путничких возила у личном власништву.
Обзиром да су професионални возачи запослени, не само у компанијама, већ и у
локалним самоуправама и другим државним органима, овај рад може бити идеја за
сагледавање проблема у свим овим субјектима.
6.
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УТИЦАЈ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ВОЗАЧА,
НА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ПРОФЕСИОНАЛНИХ
ВОЗАЧА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
IMPACT OF LEGAL REGULATIONS FOR MONITORING THE WORK
OF DRIVERS ON IMPROVEMENT OF KNOWLEDGE AND SKILLS
OF PROFESSIONAL DRIVERS IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Бојан Томић1, Душко Тучић2, Ненад Џагић3, Марко Јовановић4
Резиме: Правилник о евиденцији радног времена члана посаде возила» (СЛ. Гласник.
13/2017), (у даљем тексту Правилник), увео је важне новине у овој области. Правилник
прописује да превозник води евиденцију о радном времену члана посаде возила на недељном
нивоу у писаном или електронском облику. Поред тога од возача се очекује: да познаје
уређаје у возилима који су намењени евидентирању активности возача (тахографе) током
управљања возилом, правилно их употребљава и да се стриктно придржава одредби „Закона
о радном времену посада возила у друмском превозу и тахографима“ (Сл. Гласник РС
96/2015) (у даљем тексту Закон). Вођењем евиденције рада возача, од стране превозника или
екстерних организација, установљено је да се велики број возача не придржава одредби
Закона, што за последицу може имати високе финансијске трошкове услед контроле
надлежног органа. Постојање проблема се огледа у недостатку знања возача. Возачи нису у
довољној мери и на адекватан начин упознати са наведеним прописима, нити су оспособљени
за правилно руковање тахографима. Решење овог проблема је у избору одговарајућих облика
унапређења знања и вештина професионалних возача. У раду су приказани резултати до којих
се дошло приликом реализације процеса вођења евиденције о радном времену посада возила,
као и предлози за спровођење одговарујћих облика оспособљавања професионалних возача,
у циљу превазилажења овог проблема.
Кључне речи: Правилник, возач, возило, тахограф, евиденција
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Abstract: Rulebook on the record of the working time of a member of the crew of a vehicle»
(hereinafter referred to as the Rulebook), introduced important novelties in this field. Rulebook
prescribes that the transport company keeps records of the working time of a crew member on a
weekly basis in written or electronic form. Besides that, drivers are expected to: know devices in
vehicles that are intended to record driver activities (tachographs) during vehicle operation, correctly
use them and strictly comply with the provisions of the " Act of Working Time for Crews of Road
Vehicles and Tachographs". Applying the provisions of the Regulations by the transport company
or by external organizations, in relation to keeping records of the work of the driver, it was
established that a large number of drivers did not comply with the provisions of the Act, and in this
way brings itself and the employer into the situation that during the implementation of the control
they pay a high fines. The reason for this is the fact that the drivers are not sufficiently and adequately
familiarized with the mentioned regulations, nor are they capable of handling the tachograph
properly. The purpose of this paper is to present the results obtained during the implementation of
the record keeping process of the working hours of the crew of the vehicle, as well as proposals for
the implementation of appropriate forms of training for professional drivers, in order to overcome
this problem.
Keywords: Rulebook, driver, vehicle, tachograph, record

1.

АНАЛИЗА СТАЊА И ЗАКОНСКА ОСНОВА У ЗЕМЉАМА ЕУ

Умор и све брже одвијање саобраћаја су уобичајени узроци незгода код
професионалних возача комерцијалних возила (камиона и аутобуса) у земљама
Европске Уније. Обављање транспорта робе и превоза путника у земљама
чланицама Европске Уније јасно је дефинисано кроз неколико директива:
• Директива 2008/68/ЕК усвојена 24.09.2008. године која уређује
унутрашњи транспорт опасне робе.
• Директива 2003/59/ЕК (у даљем тексту Директива) усвојена 15.07.2003.
године односи се на иницијалну квалификацију и периодичне обуке
професионалних возача Ц и Д категорије који обављају транспорт робе
или превоз путника.
• Директива 2002/15/ЕК усвојена 11.03.2002. године дефинише обавезе
превозника у погледу организације транспорт и обавезних евиденција,
извештаја и периода чувања свих података а такође дефинише обавезе
којих се мора прифржавати професионални возач како за време
управљања возилом тако и за време свих радњи које обавља када је ван
возила а све у току обављања превоза.
Европски парламент је 13. марта 2018. године усвojио правила за побољшање
услова обуке за професионалне возаче. Циљ је да се побољшају стандарди
безбедности саобраћаја на путевима кроз правила у обуци професионалних возача,
а посебно да се:
• унапреди обука давањем приоритета безбедности на путевима,
укључујући заштиту рањивих учесника у саобраћају и коришћење
система активне и пасивне безбедности;
• оптимизује потрошња горива;
• увођење нових технологија у сам процес наставе (е-учење);
• разјасне правила о минималним годинама утврђеним у Директиви о
професионалним возачима и правилима ЕУ о возачким дозволама;
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осигура признавање обуке возача ако је обука одржана у некој другој
држави чланици ЕУ, а не у земљи у којој возач има пријављено
пребивалиште;
• учини да Директива буде што јаснија и лакша за разумевање.
Европска комисија је 12.07.2012. године поднела извештај Парламенту Европске
Уније о резултатима примене Директиве која се односи на периодичну обуку
професионалних возача. Подаци из извештаја показују да су обуке биле ефикасне и
да су довеле до побољшања безбедности саобраћаја на путевима. У извештају су
такође дате препоруке и савети за специфична питања и даље побољшање. Обука
професионалних возача, у комбинацији са мерама постављеним на европском,
националном и локалном нивоу, допринела је смањењу броја погинулих на
путевима за 37% између 2003. и 2010. године, упркос расту броја возила за 15%.
Циљ Директиве је да повећа ниво безбедности саобраћаја на путевима у Европи тако
што ће обезбедити један заједнички ниво обуке за све професионалне возаче којим
ће се постићи неопходан степен вештина и компетенција за све професионалне
возаче. Путеви у земљама чланицама Европске Уније су најбезбеднији путеви на
свету, јер у просеку 50 особа на милион становника смртно страда у саобраћајним
незгодама, док је тај број, посматрајући цео свет, готово 3,5 пута већи тј. 174 особе
на милион становника.
Број смртно страдалих у саобраћајним незгодама, у последње две деценије у ЕУ,
је смањен за 43% у периоду од 2001. до 2010. године и додатних 20% између 2010.
и 2017. године. Тренд опадања броја незгода са смртно страдалима се након
стагнације у 2014. и 2015. години наставио. Проценат смањења за 2016. и 2017.
годину износи по 2%.
Број смртно страдалих, у земљама ЕУ, у незгодама у којима су учествовала
комерцијална возила (возила за превоз терета чија је укупна маса већа од 3,5 тоне)
или аутобуси смањен је за 50% у периоду од 2006. до 2015. године. У табелама које
следе (Табела 1. и Табела 2.) приказани су проценти смањења броја погинулих по
годинама. У обе категорије забележено је смањење броја погинулих за сваку годину
осим за 2012. годину када су у питању незгоде у којима су учествовали аутобуси,
када је забележен пораст броја смртно страдалих за 1,2%.
•

Табела 1. Број погинулих у незгодама са возилима >3.5 тоне (ЕУ)

Година
Број погинулих
Проценат смањења
Година
Број погинулих
Проценат смањења

2006
7.233
2011
4.490
2,1%

2007
6.851
5,3%
2012
4.211
6,2%

2008
6.245
8,8%
2013
3.945
6,3%

2009
5.046
19,2%
2014
3.863
2,1%

2010
4.586
9,1%
2015
3.803
1,5%

У 2015. години 50% смртно страдалих у незгодама у којима су учествовала
комерцијална возила налазило се у путничким возилима на месту возача или
путника, док је у незгодама у којима су учествовали аутобуси, за исти период, од
укупног броја смртно страдалих око 30% било из категорије пешаци.
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Табела 2. Број погинулих у незгодама са аутобусима (ЕУ)

Година
Број погинулих
Проценат смањења
Година
Број погинулих
Проценат смањења
2.

2006
1.250
2011
821
8,6%

2007
1.188
5,0%
2012
830
+1,2%

2008
1.017
14,4%
2013
743
10,5%

2009
963
5,3%
2014
751
1,1%

2010
898
6,8%
2015
722
3,9%

АНАЛИЗА СТАЊА И ЗАКОНСКА ОСНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Све је већа потражња за искусним професионалним возачима, како у Републици
Србији тако и у иностранству. Тренутно је због недостатка професионалних возача,
отежано функционисање градских саобраћајних предузећа у многим градовима, јер
има довољан број аутобуса али недостају возачи. Код већине превозника у
Републици Србији на пословима возача раде пензионери, а о томе говори и податак
да запослени у друмском саобраћају у просеку имају 55 година. Запажено је и да
превозници ангажују особе старије и од 70 година.
Обављање послова превоза терета или превоза путника у Републици Србији
темељи се на Закону о безбедности саобраћаја на путевима који је донет 02.06.2009.
године, са последњом изменом 13.11.2018. године. На основу члана 203. став 10.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре усвојило је 17.12.2018. године Правилник о условима
и начину стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе
картице возача.
Област транспорта робе и превоза путника додатно је уређена и Законом о
радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима који је ступио на
снагу 04.12.2015. године док је Закон о изменама и допунама Закона о радном
времену посаде возила у друмском превозу и тахографима на снази од 08.12.2018.
године.
Влада Републике Србије је, пре доношења претходно поменутог Закона,
04.08.2010. године донела Уредбу о времену одмора и управљања возача моторних
возила када обављају међународни превоз, као и о примени система дигиталних
тахографа која је престала да важи 05.12.2015. године.
На основу члана 245. став 5. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
Министар за инфраструктуру и енергетику доноси Правилник о начину коришћења
тахографа који је важио од 22. јуна 2011. до 14.10.2017. године. Министар
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на основу члана 16. став 15. Закона о
радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, донео је
Правилник о начину коришћења тахографа који важи од 20.09.2017. године.
Уз сагласност Министра надлежног за послове рада, а на основу члана 4. став 18.
Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима,
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, доноси Правилник о
евиденцији радног времена члана посаде возила који важи од 24. фебруара 2017.
Правилник доноси значајне новине у евиденцији радног времена возача, што ће у
великој мери утицати на организацију рада запослених задужених за формирање и
вођење евиденције возача и других чланова посаде возила.
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Преломна година је управо 2019. година јер је 17.12.2018. године Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре донело правилник о условима и
начину стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице
возача.
Због све већег проблема са радном снагом Немачка је спремна да у току 2019.
године ’’прихвати’’ три милиона радника, од чега ће више од 30 одсто бити управо
из саобраћајне струке. Додатни одлив професионалних возача створиће још веће
проблеме у виду недостатка професионалних возача, али довешће и до бољег
вредновања занимања на нашем тржишту што домаћи послодавци из више разлога
неће моћи да плате и да на тај начин остану конкуретни са послодавцима у земљама
ЕУ.
Правилник о условима и начину стицања сертификата о стручној
компетентности и квалификационе картице возача предвиђа да сви возачи који у
тренутку доношења правилника поседују дозволе за Ц и Д категорију могу на
основу стеченог права добити поменути сертификат исто као и возачи који у првој
години усвајања правилника положе возачки испит за наведене категорије. Будуће
генерације возача, након истека прве године од усвајања правилника, биће у обавези
да похађају основну обуку како би добили сертификат. Основна обука подразумева
280 наставних часова за возача који није стекао најмање средње образовање у
трогодишњем трајању или 140 наставних часова ако је возач стекао најмање средње
трогодишње образовање било ког образовног профила, осим образовног профила
возач моторних возила.
Према подацима Привредне коморе Србије у области саобраћаја регистровано је
око 32.000 предузећа који запошљавају око 117.000 радника, што представља нешто
преко 6% укупног броја запослених у Републици Србији. На тржишту Републике
Србије послују и фирме којима саобраћај није претежна делатност већ оне у склопу
свог пословања обављају превоз робе или путника за сопствене потребе, па је тако
број саобраћајних радника још већи. Процене су да у сектору међународног
транспорта у Србији ради око 20.000 запослених, а да је укупан број свих који се
баве превозом робе, од достављача хране, до возача у градском саобраћају око
100.000. У наредним табелама (Табела 3. и Табела 4.) приказани су подаци Агенције
за безбедност саобраћаја који се односе на саобраћајне незгоде са погинулим
лицима у којима су учествовала комерцијална возила за превоз терета и аутобуси.
Табела 3. Број незгода и број погинулих у незгодама са комерцијалним возилима

Комерцијална возила
СН са погинулим лицима
Број погинулих лица

2013
104
120

2014
88
108

2015
121
141

2016
121
135

2017
111
128

Табела 4. Број незгода и број погинулих у незгодама са аутобусима

Аутобус
СН са погинулим лицима
Број погинулих лица

2013
28
33

2014
18
18

2015
39
45

2016
31
36

2017
18
21
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3.

ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА И ВОЗАЧА У ОБЛАСТИ ПРАЋЕЊА РАДА

Зaкон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима
заједно са Европским споразумом о раду посаде на возилима која обављају
међународне друмске превозе (AETR) дефинише све обавезе превозника и возача
приликом обављања превоза робе или путника.
Превозник је дужан да организује рад возача тако да се он може придржавати
одредаба наведеног Закона, да да одговарајућа упутства возачу и да врши њихову
редовну контролу како би се обезбедило поштовање одредаба овог закона. Праћење
рада возача превозник обавља тако што за сваког возача мора поседовати
одговарајућу евиденцију дефинисану Правилником о евиденцији радног времена
члана посаде возила као и да уредно чува све тахографске листиће, очитане податке
са картице возача и дигиталног тахографа, потврде о одсуствовању са посла или
обављању других послова и да на основу свих тих података израђује извештаје о
раду возача.
Возач је у обавези да поштује све одредбе Закона и АЕТР споразума које се
односе на дужину трајања времена управљања возилом како на дневном тако и на
недељном и двонедељном нивоу, да води рачуна о обавезним паузама и одморима
као и њиховом трајању, да све тахографске листиће чува и доставља их превознику
у прописаним роковима.
Осим поменуте Евиденције о радном времену члана посаде возила, превозник
мора поседовати Извештај о прекршајима возача и Детаљан извештај о раду возача.
Израдом ових извештаја и вођењем евиденције превозник може увидети сва
непоштовања одредаба Закона као и АЕТР споразума од стране возача, након чега
је у обавези да у зависности од тежине и броја прекршаја возачу изрекне
одговарајуће дисциплинске или казнене мере.
4.

ПРИМЕР АНАЛИЗЕ РАДА ВОЗАЧА У ПЕРИОДУ ОД 01.03. - 31.08.2018.

У даљем тексту приказани су резултати анализе рада возача у складу са
одредбама Закона и АЕТР споразума у компанији регистрованој на територији
Републике Србије која се претежно бави међународним транспортом робе.
Анализом је обухваћен рад 51-ог професионалног возача.
Подаци на основу којих је урађена анализа добијени су са 618 тахографских
листића (подаци о раду 9 возача) и очитавањем картица возача (подаци за 42 возача)
за период од 01.03. до 31.08.2018. године.
Израдом извештаја установљено је да 14 возача није имало прекршаје у раду док
је 37 возача имало бар 1 прекршај. Однос броја возача за које су доступни подаци у
оквиру посматраног месеца и броја возача који су направили бар 1 прекршај у том
месецу најизраженији је у јуну и јулу месецу када је скоро сваки други активни
возач направио бар један прекршај, док је за остале месеце тај однос такав да је
скоро сваки трећи активни возач имао бар један прекршај у раду.
Број прекршаја за посматрани период износи 281. Најмањи број прекршаја
направљен је у августу (14) али је то уједно и месец када је најмање возача било
ангажовано. Највећи број прекршаја направљен је у мају (64) иако је у том месецу
после августа било најмање возача који су правили прекршаје.
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У табели која је у наставку (Табела 5.) наведени су прописи дефинисани АЕТР
споразумом и одредбама Закона којих се морају придржавати возачи како у
међународном тако и у домаћем транспорту. Такође, у табели је поред сваког
прописа приказан и укупан број непоштовања одређеног прописа и укупан новчани
износ за посматрани период.
На основу приказаних вредности у табели 5., може се уочити да возачи који су
имали неправилности у раду највећи проблем имају са не поштовањем прописа који
се односи на непрекидно управљање возилом без одговарајућих пауза и тај прекршај
се понавља 121 пут (43%). До прекршаја долази јер возачи не поштују прописано
трајање времена управљања које може максимално износити 4.5 часа након чега се
мора направити пауза у трајању од минимум 45 минута или да се пауза подели на
два дела и то тако да прва траје минимум 15 минута док друга не сме бити краћа од
30 минута.
Наредни прекршај који се највише понављао, 61 пут (22%), јесте прекршај везан
за дозвољено време трајања скраћеног дневног одмора који траје краће од 11 сати
али не мање од 9 часова. Возач сме користити овакав вид одмора највише 3 пута
између два недељна одмора.
Дневно време управљања (Управљање возилом дању) не сме да буде дуже од 9
часова, али два пута недељно возачима је дозвољено да управљају возилом највише
по 10 часова и то се може користити сваке недеље ако се поштују ограничења
недељног и двонедљног управљања возилом.
Почетком дневног времена управљања сматра се тренутак завршетка
непрекидног одмора у трајању од најмање 7 часова. Возачи нису испоштовали
дефинисани пропис у 38 (14%) случајева.
Учешће три предходно наведена прекршаја у укупном броју прекршаја је скоро
80%, односно преосталих 7 типова прекршаја учествује са 20% од чега за два
прописа није ни било прекршаја тако да је преостали број прекршаја подељен на 5
прописа.
Од преосталих прекршаја скраћење дневног одмора испод 11 сати, возачи су
начинили 27 пута (10%) и скраћење дневног одмора испод 9 сати – посада, 15
понављања (5%) што значи да се није поштовало правило о обавезном дневном
одмору у трајању од најмање 9 часова, у року од 30 часова од завршетка претходног
дневног или недељног одмора у случају када је реч о вишечланој посади.
Пуни недељни одмор мора трајати најмање 45 часова, што код анализом
обухваћених возача у посматраном периоду није испоштовано у 6 случајева (2%),
идентичан број прекршаја учињен је и када је у питању пропис који се односи на
скраћени недељни одмор који може трајати мање од 45 часова али дуже од 24 часа.
Вожња у току дана дуже од 9 сати је пропис који возачи нису испоштовали у 7
случајева (2%), док код прописа који се односе на дужину трајања недељног и
двонедељног времена управљања возилом није било неправилности. Недељно
време управљања возилом не сме да буде дуже од 56 часова. Укупно време
управљања возилом у току било које две узастопне недеље не сме да буде дуже од
90 часова.
Износ од 10.140.000,00 динара је укупан износ који би морало да уплати правно
лице у случају контроле рада превозника од стране надзорног органа. За сваки од
ових прекршаја прописана је и казна за одговорно лице у правном лицу и казна за
возача. Шест возача направило је укупно 173 прекршаја, што је више од 60%
укупног броја прекршаја, а укупан новчани износ је 6.700.000,00 динара што је више
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него сви остали возачи заједно. Осталих 45 возачи имају 108 прекршаја и укупан
новчани износ од 3.440.000,00 динара.
Табела 5. Преглед прописа, број прекршаја за сваки пропис и укупан новчани
износ (у динарима))

Бр.
прекршаја

НАЗИВ ПРОПИСА

Новчани
износ

Прекорачење двоседмичног времена управљања (90
0
0
сати)
Прекорачење недељног времена управљања (56 сати)
0
0
Скраћење дневног одмора испод 9 сати (посада)
15
480.000
Скраћење дневног одмора испод 11 сати
27
860.000
Непрекидно управљање без одговарајућих пауза
121
4.960.000
Скраћење недељног одмора (24 сата)
6
300.000
Скраћење недељног одмора (45 сата)
6
220.000
Вожња у дневном периоду дужа од 9 сати
7
200.000
Управљање возилом дању
38
1.080.000
Скраћење дневног одмора испод 9 сати
61
2.040.000
У зависности од тога колико је прекорачено време управљања возилом
(непрекидно, дневно, недељно или днонедељно) или скраћено прописано трајање
пауза и одмора (дневни и недељни) Законом су прописани различити износи казни.
Прва категорија је „Мањи прекршај“ (20.000,00 динара), друга категорија је
„Озбиљан прекршај“ (40.000,00 динара) и трећа категорија је „Веома озбиљан
прекршај“ (80.000,00 динара). У табели која следи (Табела 6.) представљен је број
прекршаја за сваки месец у зависности од категорије прекршаја. Наведени износи
казни су на основу Закона који је важио до 08.12.2018. године, јер су Изменама и
допунама овог Закона износи казни увећани.
Расподела возача по укупном броју прекршаја у току посматраног периода
организована је у 9 категорија и приказана је у табели која следи (Табела 7.). Даљом
анализом установљено је да је највише возача, тачније њих 9, направило од 3 до 5
прекршаја.
Табела 6. Расподела казни по месецима

НОВЧАНИ ИЗНОС ПРЕКРШАЈА
(у динарима)

20.000
40.000
80.000

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

ЈУЛ

АВГУСТ

33
7
14

30
6
6

40
10
14

29
14
11

32
10
11

10
0
4

Табела 7. Расподела возача на основу броја прекршаја по категоријама
3-5
6-10
11-20
21-30
31-40
Без прекршаја
1 пр.
2 пр.
пр.
пр.
пр.
пр.
пр.
14
7
8
9
7
2
2
1

>40
пр.
1

Два прекршај је направило 8 возача, затим следе две категорије у којима се
налази по 7 возача и то су категорије возача који су направили један прекршај, а
друга категорија су возачи који су направили од шест до десет прекршаја. У
категоријама од 11 до 20 прекршаја и од 21 до 30 прекршаја распоређена су 4 возача
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и то тако да су у свакој категорији по 2 возача. У две најтеже категорије налазе се 2
возача од којих је један направио 38 прекршаја, а други 49 прекршаја.
5.

РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ И ПРЕДЛОГ ОБУКА

Као крајњи резултат ове анализе чији је део приказан у раду превозник је стекао
увид у то који возачи имају проблема са поштовањем одређених прописа и у којој
мери. Такође, на основу анализе дат је и предлог за које возаче је неопходно
организовати одређене теоријске и практичне обуке. Предложене су теоријске обуке
из области познавања прописа дефинисаних Законом о безбедности саобраћаја на
путевима, Законом о радном времену посаде возила у друмском превозу и
тахографима и Правилником о начину коришћења тахографа а све са циљем
унапређења постојећег нивоа знања возача.
Обрадом тахографских листића уочен је проблем ручног уноса, који се огледа у
томе да возачи не поседују довољан ниво знања за исправно попуњавање
тахографских листића. Практична обука из области руковања аналогним
тахографом допринела би отклањању неправилног руковања и унапређењу знања
потребног за исправно попуњавање тахографских листића.
Поред наведених обука дат је предлог за реализацију теоријске и практичне
обуке о елементима еко-вожње као и о елементима безбедне-дефанзивне вожње.
Очекивани ефекат поменутих обука је смањење трошкова транспорта и повећање
нивоа безбедности саобраћаја на путевима.
Свака од ових обука реализује се кроз обавезан улазни тест којим ће се стећи
увид у возачево тренутно познавање прописа, након чега се реализују наставни
часови у учионица или на полигону у зависности од тога о којој обуци је реч. На
крају сваке обуке потребно је поново тестирати полазнике обуке како би се видео
напредак.
Након обука и реализованих провера подаци о резултатима сваког возача се
уносе у регистар возача. Успостављењем одговарајућих извештаја оставарује се
увид у знања и вештине возача, препознају се могућности за унапређење кроз
конкретне тренинге и обуке. Транспортна компанија има потпуни увид у
способности и знања запослених возача, што омогућава успостављање ефикасних
планова за унапређење рада возача и бољу организацију транспорта.
6.

ЗАКЉУЧАК

Обављање послова професионалног возача не подразумева само управљање
возилом, већ и различита знања и вештине које су неопходне да би возач могао свој
посао да обавља ефикасно. Осим вештине управљања возилом, од данашњег возача
се очекује да познаје документа која прате возило, возача и терет, царинске поступке
и процедуре, начине плаћања такси, путарина, правила о радном времену и
временима управљања, пауза и одмора возача.Та знања и вештине возачи једино
могу да стекну праксом код послодавца јер образовни систем у Србији није
прилагођен потребама транспортног тржишта. Како данас образовни систем
практично не школује возаче који могу одмах по завршетку школовања да обављају
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посао возача у међународном транспорту терета и превозу путника, превозници не
добијају готове професионалне возаче већ су приморани сами да их обучавају.
Додатне обуке возача имају за циљ да транспортној компанији обезбеде возача
који ће смањити потрошњу горива, пнеуматика, трошкова одржавања, а уједно се
кроз обуке и праћење рада возача постиже онај много битнији циљ а то је повећање
нивоа безбедности саобраћаја на путевима. Професионалним возачима додатне
обуке пружају могућност да стекну један виши степен вештина и компетенција који
нису могли достићи кроз предходне облике оспособљавања (основно и
средњешколско образовање, полагање возачког испита).
Велики број транспортних компанија у Републици Србији поседује основе ГПС
уређаје уз помоћ којих могу добити податке о позицији, брзини кретања возила и
возачу који управља возилом. Тек мали број транспортних компанија поседује
напредне ГПС уређаје са којих могу добити различите податке који се односе како
на возило тако и на стил вожње возача. Компаније које поседују такве системе
превасходно су их користили да прате потрошњу горива, мазива, пнеуматика,
положај возила, брзину кретања, нагла успорења и убрзања али су пратећи и
анализирајући податке добијене са напредних ГПС уређаја установиле да је управо
стил вожње возача битан фактор који утиче на повећање нивоа безбедности
саобраћаја на путевима и на смањење готово свих елемената цене транспорта. Због
свега предходно наведеног све је више транспортних компанија које решење виде
управо у додатним обукама возача.
7.

ЛИТЕРАТУРА
[1] Томић, Б. (2018). Извештај о раду професионалних возача транспортне компаније
за превоз терета
[2] Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09,
53/10, 101/11, 32/13 - УС, 55/14, 96/15, 9/16 - УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон,
87/18).
[3] Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима
("Службени гласник РС", 96/15, 95/18).
[4] Правилник о евиденцији радног времена члана посаде возила ("Службени гласник
РС", 13/17).
[5] European Commission (EC), (2019). MOBILITY AND TRANSPORT ROAD SAFETY,
Professional drivers (On – line) Доступно на:
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/users/professional-drivers_en (15.01.2019.)
[6] European Commission (EC), (2012). REPORT FROM THE COMMISSION TO THE
EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND
SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the
implementation of Directive 2003/59/EC relating to the initial qualification and periodic
training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers.
Преузето са: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/EN/1-2012-385-ENF1-1.Pdf (15.01.2019.)
[7] European Commission (EC), (2018). ROAD SAFETY IN THE EUROPEAN UNION
Trends, statistics and main challenges. Преузето са:
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf
(15.01.2019.)

70

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“
Србија, Копаоник, Хотел Краљеви Чардаци,
10 – 13. април 2019.

14th International Conference
“Road Safety in Local Community”
Serbia, Kopaonik, Hotel Kraljevi Čardaci,
April 10 – 13, 2019.

БРЗА ВОЖЊА И НОЋНА ПУТОВАЊА – СКЛОНОСТИ, ИСКУСТВА
И СТАВОВИ МЛАДИХ
SPEEEDING AND NIGHT TRIPS – LIABILITIES, EXPERIENCES AND
ATTITUDES OF YOUNG PEOPLE
Драгана Весић1, Немања Радовић2, Урош Јовановић3, Бранко Стаматовић4,
Бранислав Гопић5, Софија Ђорђевић6
Резиме: Велики број саобраћајних незгода у којима учествују млади возачи догађа се ноћу
и/или викендом, док као путнике у возилу, имају своје вршњаке. Циљ истраживања је био да се
испитају ставови и искуства о брзој вожњи и ноћним путовањима младих са територије ГО
Врачар и провери свест о ризику током таквих вожњи. Истраживање је спроведено под
покровитељством Савета за безбедност саобраћаја ГО Врачар. Иницијално истраживање у
септембру и октобру обухватило је 143 ученика који су одговарали на сет питања. Интернет
анкета која обухвата узорак од 127 испитаника, који су положили возачки испит и одговарали
на питања, вршена је у периоду од 3. до 25-ог октобра. Интересантни су резултати у погледу
искуства са брзином, где се показало да је чак 69% испитаних ученика било у прилици да се
вози брзинама изнад 130 km/h ( максимално ограничење брзине на путевима у Републици
Србији) при чему су били најчешће путници у возилима којима су управљали вршњаци или
мало старији пријатељи, углавном ноћу. Интернет анкета младих возача са Врачара показује да
35% њих вози два пута недељно ноћу, 21% мање од наведеног и 44% више од наведеног.
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Анализа података и резултати истраживања су вршени за свако питање појединачно уз
графички приказ, детаљну анализу и објашњење. Закључак рада садржи предлог мера за
побољшање стања безбедности младих возача и путника.
Кључне речи: млади возачи, брза вожња, путовања викендом, ноћна вожња
Abstract: Significant number of traffic accidents involving young drivers occurs due to speeding at
night and/or during weekends and in-car passengers are their peers. The aim of this research was to
examine young people’s (from GO Vračar) attitudes and experiences concerning speeding and night
trips and to determine their awareness of the risks involved. The research was carried out under
patronage of The Traffic Safety Council of GO Vračar. Initial research in September and October
praised 143 students who answered a set of questions. "Online" survey included a sample of 127
respondents who had passed the driving test and they anonymously answered 14 questions, between
3rd and 25th of October. Interesting results in terms of speeding experience showed that as many as
69% of students surveyed, travelled at speeds above 130 km/h (max. speed limit on roads in The RS),
most frequently as passengers in vehicles driven by peers or few years older friends, mostly at night.
"Online" survey of young drivers from Vračar, showed that 35% of them drive twice a week during
the night, 21% less than twice, and 44% drive at night more often than twice a week. Respondents
voted as the main cause of deadly outcomes is due to driving under influence of alcohol (43.3%) and
speeding (42.5%). Data analysis and the results of the research are presented individually for each
issue graphically and with a brief explanation. The conclusion of the paper contains a proposal of
measures to improve the safety of young drivers and passengers.
Keywords: young drivers, speeding, weekend trips, night trips

1.

УВОД

Посматрајући ланац фактора безбедности саобраћаја Човек-Возило-Пут-Околина
(Ч-В-П-О), намеће се закључак да је најзначајнији фактор безбедности саобраћаја
заправо човек.
Унутар групе возача, као посебна категорија, издвојили су се млади возачи. Разлог
због ког су се млади возачи посебно издвојили и због ког су предмет бројних
истраживања јесте управо тај што су превише заступљени у саобраћајним незгодама
са смртним исходом. Млади возачи се дефинишу као возачи који имају до 30 година,
имајући у виду да узраст неопходан за добијање возачке дозволе варира од једне
земље до друге ( у нашој земљи од 16 година). Они представљају већу опасност од
осталих возача најпре за њих саме, а онда и за своје путнике и друге учеснике у
саобраћају.
Истраживања у САД-у и Холандији показала су да на сваких десет погинулих
младих возача, тринаест путника или других учесника у саобраћају, такође, погине у
истим саобраћајним незгодама (Policy Brief - Young Drivers: The Road to Safety, 2006).
Стопа смртности младих возача је обично двоструко већа од стопе смртности
старијих возача (Policy Brief - Young Drivers: The Road to Safety, 2006). Возачи са
једном годином возачког искуства изазивају три пута више саобраћајних незгода него
возачи са више година возачког стажа. Према подацима Агенције за безбедност
саобраћаја Републике Србије (статистички извештаји од 2012-те до 2016-те године)
на путевима у Србији свакога дана погину у просеку две особе. Млади (до 25 година)
и старији (преко 65 година) представљају најугроженије популационе групе у
саобраћају. Кључни проблеми безбедности младих возача у саобраћају су неискуство,
незрелост, прекорачење брзине, вожња под дејством алкохола, употреба мобилног
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телефона у вожњи, слаба безбедност возила, касна ноћна вожња, као и негативан
утицај родитеља/старатеља.
Кључни фактори који се налазе иза проблема безбедности младих возача у
саобраћају су:
• Младе одликује велика активност ноћу и викендом, кретање у групама и
понекад конзумирање алкохола и дрога;
• Пол, младићи чешће возе него девојке, и учествују у више саобраћајних
незгода по пређеном километру и доказано је да преузимају више ризика
у току вожње;
• Имају појачану жељу за доказивањем (групни притисак);
• Алкохол, (не схватају утицај алкохола на безбедно управљање);
• Прекорачење брзине, (неприлагођна брзина).
Најрелевантније индивидуалне карактеристике су: старост, пол и искуство.
Подаци показују да неискуство објашњава већину високих стопа смртних случајева у
саобраћају, док је друга кључна карактеристика која проузрокује ризик младих возача
је
старост.
На
пример,
два
британска
истраживања
(Forsyth et al., 1995 and Maycock 2002a) утврдила су да ризик од умешаност у незгоду
током прве године вожње има везу с временом када појединац почиње да вози и да су
те разлике веће међу возачима од 16-24 година. Слични исходи су пронађени у
данскoм истраживању (Carstensen, 2002) као и у канадском истраживању о возачима
почетницима старости 16-25 година (Цоопер ет ал.,1995) и студијама из Немачке
(Schade, 2001), Шведске (Gregersen, 2000а , 2000б) и Норвешке (Sagberg, 2000).
Поред ових карактеристика, постоји неколико специфичних околности смртних
случајева младих возача. Истраживања у Мериленду и Калифорнији (McKnoght и
McKnoght, 2000) сугеришу да је брзина вожње допринела у скоро 20% саобраћајних
незгода младих возача. Неколико истраживања анализира однос између саобраћајних
незгода и времена дана када су се десиле. Амерички подаци (Williams, 1985) указују
на повећани ризик током ноћних вожњи. У свом истраживању, Вилијамс показује да
се током ових часова догодило 50% смртних случајева младих возача, а прекомерни
ризик је посебно означен током петка и суботом увече. Шведска истраживања
(Gregersen и Nyberg, 2002) показала су да се 22% саобраћајних незгода догодило
током ноћних сати, док је удео возачa од 18-19 година био 32%. Штавише, разлика је
била нарочито значајна током викенда. У 2004. години подаци из 15 европских земаља
указују на то да су саобраћајне незгоде за младе возаче посебно дешавале суботом и
недељом ујутро између 00:00 и 06:00 часова (база података ЕУ о саобраћајним
незгодама). Вожња под утицајем алкохола је још једна околност у већини
саобраћајних незгода младих возача, а посебно када се комбинује са брзином и
ноћним условима вожње.
Савет за безбедност саобраћаја ГО Врачар континуирано подржава едукацију
ученика основних школа на општини коју спроводи Секција за безбедност младих у
саобраћају Техничке школе ГСП. Подаци добијени кроз истраживања која су
спроведена током реализације пројеката едукације матураната основних школа
показали су да се преко 40% ученика већ у овом узрасту возило брзинама већим од
130 km/h (преко највеће дозвољене брзине кретања возила на путевима у Србији).
Подаци ове врсте нису били доступни из других извора, због чега смо се определили
да кроз евалуацију ефеката едукација испитамо ученике о њиховим искуствима са
брзом вожњом. Обзиром на значајну излаженост негативним примерима кршења
саобраћајних прописа међу ученицима основних школа, даље смо испитивали да ли
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се и колико мењају статистике у нешто старијем узрасту. Спроведено је анкетирање
ученика средњих школа и гимназија са ГО Врачар и ГО Земун и упоредили податке.
Сматрали смо да је неопходно испитати какво искуство са брзом вожњом и ноћним
путовањима имају млади у узрасту када почињу да у саобраћају учествују са пробним
возачким дозволама и још увек немају довољно возачког искуства. Питање искустава
младих са брзом вожњом је тема истраживања спроведеног приликом израде
завршног рада (С. Ђорђевић, 2014) и показало је да млади возачи идентификују брзу
вожњу и вожњу под утицајем алкохола као најважније ризике којима су изложени у
саобраћају.
Едукације младих о ризицима у саобраћају, са посебним акцентом на ризике
којима су изложени као возачи и путници у возилима којима управљају млади возачи,
спроводе се кроз различите пројекте. Кроз едукације ученика средњих школа на ГО
Врачар спроведено је истраживање њихових склоности, искустава и ставова.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Циљ истраживања (завршни рад С. Ђорђевић, 2014) је био да се испитају ставови
младих возача о ноћним путовањима и могућа свест о ризику током таквих вожњи.
Метод прикупљања је анкета. “Online” анкета била је подељена преко друштвених
мрежа где су испитаници који су имали положен возачки испит самостално
приступили и попуњавали упитник.
Oво истраживање се бави проучавањем ставова и искустава младих возача о
ноћној вожњи. Током ове анкете, испитано је 127 испитаника који су дали своје
мишљење у вези ноћних путовања. Анкета је била анонимног типа и састојала се од
14 питања. Анкетирање испитаника је вршено у периоду од 3. до 25-ог октобра 2014
године.
Сва питања у анкети су затвореног типа. Питања су усмерена на истраживање
ставова младих возача, знања која млади возачи поседују у области безбедности
саобраћаја и најзад, њихово понашање у саобраћају. С обзиром да је анкета анонимна
и “online” не може се са сигурношћу проверити да ли су анкете попуњавали заиста
само млади возачи.
Посебно важни одговори из овог истраживања односили су се на следећа питања:
• Колико дуго поседујете возачку дозволу?
• Колико често возите ноћу?
• Када излазите викендом, које превозно средство користите?
• Да ли знате када се код нас дешава највише незгода које укључују младе
возаче?
• Шта мислите, који су возачи најугроженији код нас?
• Који су кључни фактори страдања младих у саобраћају?
• Ако излазите у град са пријатељима, да ли Ваш пријатељ возач поштује
саобраћајне прописе?
• Шта мислите о непоштовању прописа ноћу?
• Да ли сматрате да су ноћна путовања безбеднија од дневних?
Везивање података из овог истраживања са подацима добијеним испитивањем
матураната основних школа о њиховом искуству са брзом вожњом, покушали смо да
остваримо анкетирањем матураната средњих школа и гимназија. Ученици овог
узраста већином поседују возачку дозволу, али имају мање од 2 године возачког
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стажа. Њихове навике у погледу ноћних излазака се мењају и постепено се повећава
учесталост излазака који завршавају после поноћи викендом, али и радним данима.
Док су возачи углавном као превозно средство за изласке у град бирали сопствени
аутомобил, очекивано је да матуранти буду орјентисани на јавни превоз и пешачење.
Искуства са брзином која су показали ученици основних школа стечена су уз
родитеље, који су у високом проценту прекорачивали ограничење брзине (око 40%),
у средњој школи су проширена на изузетно небезбедан начин. Како би проверили
претпоставку о узрасту и искуству возача уз којег су испитаници искусили екстремне
брзине (веће од 130 km/h), покушали смо да сакријемо у понуђеним одговорима
поделу на младе и неискусне и оне друге, старије и искусније возаче.
Истраживање је вршено иницијално на узорку од 143, а затим проширено на
узорак 196 матураната (ученика четвртог разреда) средњих школа на територији ГО
Врачар, при чему су равномерно заступљени били ученици средњих стручних школа
и гимназија. Како су истраживања спроведена применом методе затворене анкете
(Табела 1) коју су ученици попуњавали приликом предавања о безбедности младих у
саобраћају која је спроводила Секција за безбедност младих у саобраћају (Техничка
школа ГСП), усмено је дато упутство да се питања о брзини односе искључиво на
путовања у путничким аутомобилима. Резултате истраживања верификовали смо на
контролној групи, матурантима гимназије и средњих стручних школа на ГО Земун
(узорак од 156 испитаника).
Образац анкете приказан је у следећој табели:
Табела 1. Образац анкете за матуранте средњих школа и гимназија

Анкета о начину путовања средњошколаца у Београду

Која је највећа брзина којом си се
возио/ла до сада (као возач или
путник)?
Kо је тада управљао/ла возилом?

Колико често се возиш аутомобилом?
За излазак у град користим (више
одговра):
Најчешће излазим и враћам се из
града:
Из изласка се најчешће враћам:

1. До 80 км/ч;
3. Између 130 и 150 км/ч

2. Између 80 и 130 км/ч;
4. Преко 150 км/ч.

1. родитељи;
2. рођак/пријатељ старији од 25 година;
3. ЈА;
4. рођак/пријатељ млађи од 25 година.
1. 3 пута недељно или чешће;
2. 2 пута недељно;
3. неколико пута месечно;
4. ређе од наведеног.
1. јавни превоз (бус/такси);
2. аутомобил/мотор - путник;
3. аутомобил/мотор – ја возим;
4. идем пешице.
1. радним данима до поноћи;
2. викендом до поноћи;
3. радним данима, после поноћи;
4. викендом после поноћи.
1. пешице – сам/а;
2. пешице – са вршњацима;
3. аутомобилом – возим;
4. аутомобилом – вози вршњак;
5. аутомобилом – возе старији од 25 година;
6. јавни превоз;
7. остало- ___________________.

Прво питање о брзини требало је да одвоји оне који имају искуства са прописним
брзинама и друге који су искусили непрописне брзине, који су за нас били посебно
занимљиви. Овде се ограђујемо због чињенице да брзине мање од 130 km/h могу бити
непрописне, али обзиром да је анкета коришћена у сврху евалуације предавања о
ризику брзе вожње у путничким аутомобилима која су матуранти слушали, сматрамо
да је заступљеност таквих испитаника у узорку занемарљив. Свакако је добијеним
одговорима утврђена доња граница, односно број оних матураната који су неспорно
имали искуства са вожљом непрописним брзинама у путничким аутомобилима у
Србији. У млађем узрасту, непрописна искуства су стицали уз родитеље, па смо
желели да истражимо како се тренд наставља у старијем узрасту и ко су били возачи
том приликом. Зато смо код другог питања раздвојили испитанике и анализирали
одговоре само испитаника са непрописним искуством, покушавајући да откријемо
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колико је било возачко искуство возача уз које су испитаници доживели екстремне
брзине. Одговор смо прикрили, нудећи опције са возачима старијим од 25 година и
млађима, укључујући и одговор да су лично управљали возилом. Суштински,
одговори су дељени у две групе, са возачима старијим од 25 година и млађе од 25
година, који немају одговарајуће искуство.
Испитивали смо навике у погледу путовања младих. Посебно начин реализације
путовања у дневном и ноћном периоду. Претпоставка је била да се у дневним
путовањима матуранти највише ослањају на јавни превоз и пешачење, док су ноћу
склони да више користе путнички аутомобил.
3.

РЕЗУЛТАТИ

3.1 Интернет анкета
Интернет анкета младих возача са Врачара показује да 35% њих вози два пута
недељно ноћу, 21% мање од наведеног и 44% више од наведеног. Анкети је “online”
приступило 127 возача чије возачко искуство је подједнако распоређено у три
категорије, по трећина их је имала мање од 5 година возачког стажа, 5 до 10 година и
више од 10 година возачког стажа. Највећи број испитаника дало је одговор да
највише користе сопствени аутомобил као превозно спредство током изласка (81
одговор, 63,8% ), али само 22% тачно идентификује викенд као најризичније дане за
младе возаче, за које 70% испитаних мисли да су најугроженији. Испитаници су као
главни узрок страдања изгласали алкохол са 55 гласова (43,3%) и прекорачење брзине
са 54 гласа тј. 42,5%. Позитиван податак је да само 2% испитаника тврди да им
пријатељи не поштују прописе, а истовремено 48% испитаника је одговорило да
њихови пријатељи делимично поштују и 43% да поштују у потпуности прописе у
саобраћају. Исти проценат, 2% испитаника се изјаснило да не поштује саобраћајне
пописе и да подржава друге који их такође не поштују, док 87% испитаника поштује
саобраћајне прописе, сматра их веома важним и осуђује друге који их не поштују.
На питање „Да ли су ноћна путовања безбеднија од дневних?“ 48% испитаника је
одговорило са „ не слажем се“, 33% са „делимично“, 11% „слажем се“, што јасно
показује да већина перципира ризик ноћне вожње као важан фактор сопствене
безбедности.
3.2 Истраживање склоности, искустава и ставова матураната
Истраживање је спроведено током едукација ученика тако што су чланови секције
анкете делили присутним ученицима и прикупљали их одмах након попуњавања, на
крају сваког предавања. Резултати анкета матураната су приказани упоредно на
узорку ГО Врачар и ГО Земун. Анализирани су одговори, а закључци ће бити
образложени у дискусији.
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3.2.1 Која је највећа брзина којом си се возио?

ГО Врачар

ГО Земун

Слика 1. Која је највећа брзина којом си се возио?

На ГО Врачар, непрописном брзином возило се најмање 66%, а на ГО Земун
најмање 63% матураната, што на обрађеном узорку показује поклапање и верификује
добијене резултате (Слика 1). Као што је поменуто, усменим путем је ученицима
напоменуто да се ово питање односи на вожњу у путничким аутомобилима на
путевима у Републици Србији. Из узорка су изузети одговори које су дали матуранти
у вези са брзинама већим од 130 km/h када су та искуства стечена у страним државама
(нпр. у Немачкој, због непостојања ограничења брзине на појединим деоницама).
3.2.2 Ко је тада управљао возилом?

ГО Врачар

ГО Земун

Слика 2. Ко је тада управљао возилом?

Када је возач био неикусан, на ГО Врачар, непрописном брзином возило се 39%, а
на ГО Земун проценат је 30%, што на обрађеном узорку показује умерено поклапање
(Слика 2). Ради прегледности, на слици се скраћено користи група „рођак“ уместо
„рођак/пријатељ“ како је писало на анкетама.
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3.2.3 Колико се често возиш аутомобилом?

ГО Врачар

ГО Земун

Слика 3. Колико се често возиш аутомобилом?

На ГО Врачар, често (више од 2 пута недељно) се аутомобилом вози 68%
испитаника, као и на ГО Земун (Слика 3). На обрађеном узорку показано је
поклапање.
3.2.4 За излазак у град користим... ?
На ГО Врачар, као и на ГО Земун матуранти највише користе јавни превоз. Због
величине општина, разумљиво је да нешто више пешаче матуранти на Врачару, а
употреба мотора и аутомобила је уједначена, али на Врачару матуранти двоструко
чешће возе него у Земуну (Слика 4).

ГО Врачар

Слика 4. За излазак у град користим...?

ГО Земун

3.2.5 Најчешће излазим и враћам се из града?

ГО Врачар

ГО Земун

Слика 5. Најчешће излазим и враћам се из града?
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На ГО Врачар 59% матураната изласке завршава и путује ноћу, после поноћи
радним данима и викендом, док на ГО Земун матуранти изласке завршавају после
поноћи у мањем проценту – 47% и ризик ноћних путовања је нешто нижи (Слика 5).
3.2.6 Из изласка се најчешће враћам...?
На ГО Врачар 21% матураната изласка се враћа пешке сами или са вршњацима,
док на ГО Земун пешачи 20% испитаника. На Врачару у 18% случајева вози неискусан
возач, а у Земуну 12% испитаника. Интересантни су управо подаци који указују да се
приближно сваки пети матурант превози у аутомобилу којим управља млад и
неискусан возач, а посебно када се то повеже са чињеницом да се у две скоро 2/3
путовања дешава ноћу (Слика 6).
Условно се може сматрати да су испитаници који се превозе јавним превозом или
у возилима којима управљају искуснији возачи изложени мањем ризику (55% на
Врачару и 65% у Земуну).

ГО Врачар

ГО Земун

Слика 6. Из изласка се најчешће враћам...?

4.

ДИСКУСИЈА

Анализирајући добијене резултате, прво смо уочили да постоји тренд раста броја
младих који су се возили непрописним брзинама већим од ограничења од 130 km/h.
Оваквом тренду највише су допринела искуства стечена са вршњацима и неискусним
возачима који имају мање од 5 година возачког стажа.
Приближно две трећине свих излазака младих, завршава се после поноћи,
викендом чешће него радним данима, Ови подаци се подударају са ризиком страдања
младих у саобраћају који је највећи управо у дане викенда (према подацима Агенције
за безбедност саобраћаја Републике Србије).
Већина испитаних често користи аутомобил за реализацију својих путовања,
најчешће у својству путника. Ово такође одговара истраживањима која истичу висок
степен попуњености возила када њима управљају млади возачи.
Поредећи интернет анкету са искуствима возача и анкету матураната, показало се
да како млади стичу искуство и са растом возачког стажа, све више њих користи
сопствени аутомобил за реализацију путовања, нарочито ноћу. Управо је узраст
матураната, прелазни период, када се млади који претежно користе јавни превоз и
пешаче, постепено преоријентишу на аутомобиле као основно превозно средство.
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5.

ЗАКЉУЧЦИ

Резултати анкетирања матураната (узраст од 17-19 година) средњих школа на
територији градске општине Врачар су показали да се њих 66% возило брзинама
преко 130 km/h, што је највећа дозвољена брзина кретања возила на путевима у
Србији. Брзинама већим од 130km/h матуранте су најчешће превозили родитељи
(31%) у које имају највише поверења, а затим рођаци и пријатељи старији од 25 година
(30%). Можемо сматрати да су матуранти из наведене две групе добили изузетно лош
пример непрописног понашања у саобраћају, али обзиром на возачко искуство лица
која су управљала возилима недозвољеним брзинама, постоји вероватноћа да су сви
то чинили на условно речено безбедан начин, јер нису наступиле последице у виду
настанка саобраћајних незгода. Забрињавајући податак је да је сваки четврти од десет
матураната управљао возилом самостално приликом прекорачења ограничења брзине
или је био путник у возилу којим је управљао вршњак. Сматрамо да је важно истаћи
да је у оба случаја реч о возачима без довољно искуства.
Упоређујући резултате овог анкетирања са резултатима претходног анкетирања
ученика основних школа на територији општине Врачар (одвојено истраживање)
приметно је да се број небезбедних младих возача и путника повећао. Анкетирањем
ученика основних школа трећина ученика је изјавило да су их родитељи превозили
непрописном брзином. Нажалост, код узраста младих, старости преко 15 година
приметно је да се под утицајем вршњака тај број удвостручио. Очигледно је да су
родитељи дали погрешан пример својој деци што се тиче вожње недозвољеном
брзином и да се такав тренд наставља и док похађају средњу школу.
Охрабрујући је податак да при изласку и повратка из града млади најчешће
користе јавни градски превоз, али се појављује 18% младих који том приликом сами
управљају возилом или их превозе вршњаци. Посебно је значајно да истраживање
показује да чак 2/3 таквих путовања предузимају млади возачи после поноћи, дакле у
ноћним условим вожње у којима немају довољно искуства. На ту ризичну групу
младих возача и путника треба да се утиче едукативним предавањима, трибинама и
спровођењем различитих кампања на тему ризика и последица вожње непрописном
брзином и под дејством алкохола и психоактивних супстанци.
Када је реч о пешацима, анкета мобилности указује да постоји група младих која
се пешице враћа кући из изласка (21%). Анализирајући податке о учешћу младих у
саобраћајним незгодама у својству пешака (око 10% повређених и погинулих младих
у саобраћајним незгодама), приметили смо да је пешачење уз јавни превоз,
најбезбеднији начин за повратак младих из ноћних излазака и зато је потребно
промовисати пешачење међу младима.
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КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СТАВОВА ВОЗАЧА СА ПРОБНОМ
ВОЗАЧКОМ ДОЗВОЛОМ У ЗАВИСНОСТИ ОД НАЧИНА
ОСПОСОБЉАВАЊА
THE COMPARATIVE ANALYSES OF DRIVER’S ATTITUDES WITH
THE PROVISIONAL DRIVING LICENCE DEPENDING ON DRIVING
ATTITUDES ACROSS TRAINING
Ивица Ристић1, Ивана Селенић2, Игор Милановић3
Резиме: Оспособљавање возача је основа од чијег квалитета у многоме зависи какав ће се
возач у саобраћају наћи након полагања испита и добијања возачке дозволе. У Србији
оспособљавање возача могу вршити средње стручне школе или привредна друштва.
Теоријском као и практичном обуком кандидатима се, поред стицања знања и вештина, жели
формирати правилан став о безбедном учешћу у саобраћају. Циљ рада је да се сагледају и
анализирају ставови возача са пробном возачком дозволом који су обуку завршили у
привредним субјектима, као и ставови возача који су обуку завршили у средњим стручним
школама. Упоређивање ставова ће се извршити на основу анкете која ће се спровести са ове
две категорије младих возача. У оквиру рада биће извршено и поређење ставова особа
женског пола у односу на особе мушког пола, старосне доби од 17 до 19 година, када су
ставови о безбедном учешћу у саобраћају у питању. Анкетирање је вршено у три града Врању,
Шапцу и Богатићу. Анкетирању је било подвргнуто 154 возача са пробном возачком
дозволом. Генерално гледано ученици који су возачку дозволу стекли у систему образовања
кроз средње стручне саобраћајне школе имају позитивнији став о безбедном учешћу у
саобраћају у односу на ученике који су возачку дозволу стекли у систему образовања код
привредних друштава.
Кључне речи: оспособљавање кандидата, став, безбедност саобраћаја
Ивица Ристић, дипл.инж.саобраћаја, професор, Техничка школа Врање, Булевар Авноја 2, Врање,
Србија, ristic.ivica@mts.rs
2 Ивана Селенић, дипл.инж.саобраћаја, професор, Мачванска средња школа Богатић, Јанка Веселиновића
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Abstract: Driver education and training candidates is the basics of which quality mainly depends
what kind of driver in traffic should be after passing a driving test and getting the driving licence.
In Serbia, the training of the candidates for drivers could be done by Secondary Professional schools
and Business Companies. In theoretical and practical training of candidates the result is to
supplement the knowledge and improve skills , but creating the right attitude about traffic safety.
The aim of the work is to perceive and analyze attitudes of drivers with the provisional driving
licence, who had finished the driver’s training in Business Companies as the candidates who had
finished it In the Secondary Professional schools. The comparison of attitudes will be done by survey
that will be conducted on those two categories of young drivers. This work is going to introduce
the comparison of the attitudes between male and female drivers aged from 17 to 19 ,their
attitudes linked to traffic safety and the driving skills and abilities of the drivers mentioned
before. The survey was done in three towns :Vranje, Sabac and Bogatic. In this research 154
drivers were included with a possession of provisional driving license. The most important
and final result is that : all students who got their driving license in Professional High schools,
vocational profile ₋ traffic,had more awareness and healthy attitude about traffic safety,being
more conscious than the students who got their driving education in the public companies
or similar institutions that provide that sort of education.
Keywords: drivers training, an attitude, traffic safety

1.

УВОД

Понашање учесника у саобраћају зависи од знања, ставова, стеченог образовања
и сл. Оспособљавање кандидата за возача је основа од чијег квалитета у многоме
зависи какво ће понашање имати возач у саобраћају након положеног возачког
испита и добијања возачке дозволе. У Србији оспособљавање возача могу вршити
привредна друштва или средње стручне школе. Веома је битно кандидатима за
возаче теоријском, као и практичном обуком, поред стицања знања и вештина,
правилно формирати став о безбедном учешћу у саобраћају.
Циљ рада је да се сагледају и анализирају ставови возача са пробном возачком
дозволом који су обуку завршили у привредним друштвима, као и ставови возача
који су обуку завршили у средњим стручним школама.
У оквиру рада биће извршено и поређење особа женског пола у односу на особе
мушког пола, старосне доби од 17 до 19 година, када су ставови о безбедном учешћу
у саобраћају у питању.
Возачи који стекну возачку дозволу у систему образовања у средњим стручним
школама, стичу знања, формирају ставове за безбедно учешће у саобраћају, од прве
до четврте године кроз различите наставне предмете. Стицање знања у овим
школама је кроз предмете: Саобраћајни системи, Безбедност саобраћаја, Регулисање
саобраћаја, Мотори и моторна возила, Организација превоза, Практична настава и
др. Техничари друмског саобраћаја у другој години имају блок наставу од 30 часова
о познавању саобраћајних прописа. У трећој години имају блок наставу од 40 часова
обуке за “В” категорију. Возачи моторних возила у другој години имају блок
наставу од 30 часова о познавању саобраћајних прописа и 20 часова обуке за “B”
категорију. У трећој години имају блок наставу од 30 часова о познавању
саобраћајних прописа и 40 часова обуке за “С” категорију. Техничари унутрашњег
транспорта у другој години имају блок наставу од 20 часова о познавању
саобраћајних прописа. У трећој години имају блок наставу од 30 часова о познавању
саобраћајних прописа и 40 часова обуке за “В” категорију.
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На њихове ставове у великој мери могу утицати наставници стручних предмета
који су са њима свакодневно у контакту све четири године.
Возачи који стекну возачку дозволу у привредним друштвима, стичу знања,
формирају ставове за безбедно учешће у саобраћају, кроз теоријску наставу која
траје 40 часова и практичну обуку која траје 40 часова. Ово је у случају да не
поседују возачку дозволу било које категорије.
2.

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

У циљу упоређивања ставова извршено је анкетирање возача са пробном
возачком дозволом. Анкетирање је вршено у три града Врању, Шапцу и Богатићу.
Возачи који су возачку дозволу стекли у систему образовања у средњим стручним
школама су из Техничке школе у Врању, Мачванске средње школе у Богатићу и
Техничке школе у Шапцу. Возачи који су возачку дозволу стекли у привредним
друштвима су из осталих средњих школа из Врања, Шапца и Богатића.
Анкетирању је било подвргнуто 154 возача са пробном возачком дозволом, од
тог броја 74 особе женског пола и 80 особа мушког пола, старости од 17 до 19
година.
Број анкетираних возача који су возачку дозволу стекли у систему образовања
кроз средње стручне школе је 77. Од тог броја 32 особе женског пола и 45 особа
мушког пола. Анкетирани су смерови техничар друмског саобраћаја, техничар
унутрашњег транспорта и возач моторних возила.
Број анкетираних возача који су возачку дозволу стекли у привредним
друштвима је 77. Од тог броја 42 особе женског пола и 35 особа мушког пола.
Анкетирани су смерови друштвено језички, природно математички, прехрамбени
техничар, финансијски администратор, медицинска сестра, зубни техничар,
машински
техничар
моторних
возила,
електротехничар
енергетике,
комерцијалиста, техничар за компјутерско управљање.
Анкетирање је спроведено између 10.01. и 15.01.2019. године.
Ограничење овог истраживања је што су анкетирани учесници из само три града.
Возачи су попуњавали анкетни упитник који је био анониман. Попунило га је
154 испитаника, који су наведени у претходном делу.
Анкета је садржала следећа питања:
• Пол?
• Године живота?
• Смер?
• Да ли користите сигурносни појас у аутомобилу на предњем седишту?
• Да ли користите сигурносни појас у аутомобилу на задњем седишту?
• Да ли је коришћење сигурносног појаса у граду важно као и приликом
кретања ван града при већим брзинама?
• Шта Вас мотивише да користите сигурносни појас?
• Шта би Вас подстакло да користите сигурносни појас?
• Невезани путник има утицај на безбедност осталих путника у возилу?
• Ако пажљиво возите, сигурносни појас није потребан?
• Да ли поштујете ограничење брзине?
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Да ли Вам се некада догодило да управљате моторним возилом под
дејством алкохола?
• Да ли избегавате конзумирање алкохола пре вожње због?
• Да ли као возач употребљавате мобилни телефон у току вожње?
• Да ли је обављање разговора у току вожње без коришћења уређаја који
омогућавају разговор без држања телефона опасније од куцања порука
у току вожње?
Прва три питања су била отвореног типа, где су испитаници уписивали одговоре.
Од четвртог до четрнаестог питања одговори су били затвореног типа, са понуђеним
одговорима. Питање број 15 је било комбиновано, са понуђеним одговорима и са
могућношћу да допишу одговор.
•

3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Четвртим питањем истраживачи су хтели да виде разлику у ставу о коришћењу
сигурносног појаса на предњем седишту. Понуђени одговори су били ретко,
понекад, само када возим ван града, често и увек.
Привредна друштва, особе мушког пола 62,86% су одговориле увек, особе
женског пола 83,33%. Ако се посматрају обједињени одговори, заједно мушки и
женски пол 74,03% су одговорили увек. Средње стручне школе, особе мушког пола
91,11% су одговориле увек, особе женског пола 87,50%. Ако се посматрају
обједињени одговори, заједно мушки и женски пол 89,61% су одговорили увек.
Овде можемо приметити да код привредних друштва појас користе више жене
83,33% наспрам 62,86% код мушкараца. Ситуација је код средњих стручних школа
другачија, мушкарци користе појас више у односу на жене, 91,11% наспрам 87,50%.
Ако се посматрају укупни резултати позитивнији став о коришћењу сигурносног
појаса на предњем седишту имају ученици средњих стручних школа 89,61%
наспрам 74,03%. Републички просек везивања возача на свим путевима је 84,90%
(Агенција за безбедност саобраћаја, 2018).
Петим питањем истраживачи су хтели да виде разлику у ставу о коришћењу
сигурносног појаса на задњем седишту. Понуђени одговори су били ретко, понекад,
само када возим ван града, често и увек.
Привредна друштва, особе мушког пола 14,29% су одговориле увек, особе
женског пола 9,52%. Ако се посматрају обједињени одговори, заједно мушки и
женски пол 11,69% су одговорили увек. Средње стручне школе, особе мушког пола
17,78% су одговориле увек, особе женског пола 25,00%. Ако се посматрају
обједињени одговори, заједно мушки и женски пол 20,78% су одговорили увек.
Овде можемо приметити да код привредних друштава појас на задњем седишту
користе више мушкарци 14,29% наспрам 9,52% код жена. Ситуација је код средњих
стручних школа другачија, жене користе појас на задњем седишту више у односу на
мушкарце, 25,00% наспрам 17,78%. Ако се посматрају укупни резултати
позитивнији став о коришћењу сигурносног појаса на задњем седишту имају
ученици средњих стручних школа 20,78% наспрам 11,69%. Републички просек
везивања на задњем седишту на свим путевима је 12,30% (Агенција за безбедност
саобраћаја, 2018).
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4. Да ли користите сигурносни појас на предњем седишту ?
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Слика 1. Одговор на питање број 4 из анкете

Шестим питањем истраживачи су хтели да провере знање о коришћењу
сигурносног појаса. Понуђени одговори су били није важно ни у граду, ни ван града;
ван града при већим брзинама је важнија употреба и најкорисније је користити појас
у граду при брзинама од 50 km/h.
Овде можемо приметити да је код средњих стручних школа, заступљенији став
да је употреба појаса ван насеља при већим брзинама важнија, 70,13% наспрам
58,44%.
Седмим питањем истраживачи су хтели да сазнају шта ученике мотивише да
користе сигурносни појас. Понуђени одговори су били казна, безбедност, породица,
остало и не користим.
Овде можемо приметити да је код средњих стручних школа у односу на
привредна друштва, заступљенији мотив да је безбедност подстрек за коришћење
сигурносног појаса, 77,92% наспрам 63,64%.
Осмим питањем истраживачи су хтели да сазнају шта би ученике подстакло да
користе сигурносни појас. Понуђени одговори су били чешћа контрола од стране
полиције, веће казне, удобнији појас, едукација о коришћењу, остало и ништа.
Привредна друштва, особе мушког пола 20% су одговориле да би их едукација
подстакла да користе сигурносни појас, особе женског пола 7,14%. Ако се
посматрају обједињени одговори, заједно мушки и женски пол 12,99% су
одговорили да би их едукација подстакла да користе сигурносни појас. Средње
стручне школе, особе мушког пола 8,89% су одговориле да би их едукација
подстакла да користе сигурносни појас, особе женског пола 9,38%. Ако се
посматрају обједињени одговори, заједно мушки и женски пол 9,09% су одговорили
да би их едукација подстакла да користе сигурносни појас.
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6. Да ли је коришћење сигурносног појаса у граду важно као и
приликом кретања ван града при већим брзинама?
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Слика 2. Одговор на питање број 6 из анкете

Овде можемо приметити да је код привредних друштава у односу на средње
стручне школе, заступљенији став да би их едукација подстакла да користе
сигурносни појас, 12,99% наспрам 9,09%. Обзиром да се током школовања више
пута кроз различите наставне предмете сусрећу са едукацијом о сигурносним
појасевима, очекивани су одговори ученика средњих стручних школа. Са друге
стране, возачи који су возачку дозволу стекли у привредним друштвима изражавају
већу жељу за едукацијом за коришћење сигурносних појасева.
7. Шта Вас мотивише да користите појас ?
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Слика 3. Одговор на питање број 7 из анкете

Деветим питањем истраживачи су хтели да провере став о утицају невезаног
путника на безбедност осталих путника у возилу. Понуђени одговори су били
слажем се, не слажем се и немам став.
Овде можемо приметити да је код средњих стручних школа, заступљенији став
да невезани путник има утицаја на безбедност осталих путника у возилу, 81,82%
наспрам 66,23%.
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Десетим питањем истраживачи су хтели да провере став о пажљивој вожњи и
утицају сигурносног појаса. Питање је било: Ако пажљиво возите, сигурносни појас
није потребан. Понуђени одговори су били слажем се, не слажем се и немам став.
9. Невезани путник има утицај на безбедност осталих путника
у возилу?
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Слика 4. Одговор на питање број 9 из анкете

Привредна друштва, особе мушког пола 74,29% су одговориле да се не слажу да
ако пажљиво возе, сигурносни појас није потребан, особе женског пола 92,86%. Ако
се посматрају обједињени одговори, заједно мушки и женски пол 84,42% су
одговорили да се не слажу да ако пажљиво возе, сигурносни појас није потребан.
Средње стручне школе, особе мушког пола 87% су одговориле да се не слажу да ако
пажљиво возе, сигурносни појас није потребан, особе женског пола 90,63%. Ако се
посматрају обједињени одговори, заједно мушки и женски пол 88,31% су
одговорили да се не слажу да ако пажљиво возе, сигурносни појас није потребан.
Овде можемо приметити да је код средњих стручних школа позитивнији став,
88,31% наспрам 84,42%.
11. Да ли поштујете ограничења брзине ?
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Слика 5. Одговор нс питање број 11 из анкете
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Једанаестим питањем истраживачи су хтели да провере да ли возачи поштују
ограничења брзине. Понуђени одговори су били ретко, понекад, само поред школа,
често и увек.
Овде можемо приметити да је код средњих стручних школа позитивнији став о
поштовању ограничења брзине, 53,25% наспрам 40,26%.
Дванаестим питањем истраживачи су хтели да провере да ли возачи управљају
моторним возилом под дејством алкохола. Понуђени одговори су били никада, кад
мало попијем, понекад, често и готово увек.
Привредна друштва, особе мушког пола 85,71% су одговориле да никада нису
управљали моторним возилом под дејством алкохола, особе женског пола 95,24%.
Ако се посматрају обједињени одговори, заједно мушки и женски пол 90,91% су
одговорили да никада нису управљали моторним возилом под дејством алкохола.
Средње стручне школе, особе мушког пола 88,89% су одговориле да никада нису
управљали моторним возилом под дејством алкохола, особе женског пола 84,37%.
Ако се посматрају обједињени одговори, заједно мушки и женски пол 87,01% су
одговорили да никада нису управљали моторним возилом под дејством алкохола.
Овде можемо приметити да је код привредних друштава позитивнији став о вожњи
без утицаја алкохола, 90,91% наспрам 87,01%. Занимљиво је да су статистику на
страну средњих стручних школа „поквариле“ особе женског пола.
Тринаестим питањем истраживачи су хтели да провере зашто возачи избегавају
конзумирање алкохола пре вожње. Понуђени одговори су били због санкционисања
од стране полиције, због своје угрожености и алкохол не утиче на мене и вожњу.
Овде можемо приметити да ученици из средњих стручних школа не
употребљавају алкохол пре вожње због своје угрожености, 83,12% наспрам 79,22%.
13. Због чега избегавате алкохол пре вожње ?
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Слика 6. Одговор нс питање број 13 из анкете

Четрнаестим питањем истраживачи су хтели да провере да ли употребљавају
мобилни телефон у току вожње. Понуђени одговори су били никад, понекад и често.
Овде можемо приметити да ученици из средњих стручних школа не
употребљавају алкохол пре вожње због своје угрожености, 83,12% наспрам 79,22%.
Овде можемо приметити да ученици који су добили возачку дозволу у привредним
друштвима имају позитивнији став о употреби мобилних телефона у току вожње,
61,04% наспрам 55,84%.
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Петнаестим питањем истраживачи су хтели да провере да ли возачи сматрају да
ли је телефонирање у току вожње без коришћења уређаја који омогућавају разговор
без ангажовања руку опасније од куцања порука у току вожње. Понуђени одговори
су били опасније је разговарати, јер ми је у руци телефон и иста није на управљачу;
опасније је куцање порука, јер гледамо мало у телефон мало испред; нема утицаја
ни једно ни друго на моју вожњу и остали одговори.
Привредна друштва, особе мушког пола 91,43% су одговориле да је опасније
куцати поруке, особе женског пола 73,81%. Ако се посматрају обједињени
одговори, заједно мушки и женски пол 81,82% су одговорили да је опасније куцати
поруке. Средње стручне школе, особе мушког пола 73% су одговориле да је
опасније куцати поруке, особе женског пола 78,13%. Ако се посматрају обједињени
одговори, заједно мушки и женски пол 75,32% су одговорили да је опасније куцати
поруке. Овде можемо приметити да су ученици који су добили возачку дозволу у
привредним друштвима одговорили да је куцање порука опасније од телефонирања,
81,82% наспрам 75,32%.
14. Да ли као возач употребљавате мобилни телефон у току
вожње?
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Слика 7. Одговор на питање број 14 из анкете

4.

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА И ЗАКЉУЧАК

Ограничење овог истраживања је да се ради о малим узорцима испитаника као и
да примењена статистичка метода не даје довољно података да ли су разлике у
постигнућу између две групе возача резултат случајности или системског деловања
независних варијабли. Анкетирано је 154 испитаника из Врања, Шапца и Богатића.
По 77 испитаника који су возачку дозволу стекли у систему оспособљавања код
привредних друштава и средњим стручним саобраћајним школама. Анкетирано је
74 особа женског и 80 особа мушког пола.
Позитивнији став о коришћењу сигурносног појаса на предњем седишту имају
ученици средњих стручних школа 89,61% наспрам 74,03%. Републички просек
везивања возача на свим путевима је 84,90%. Позитивнији став о коришћењу
сигурносног појаса на задњем седишту имају ученици средњих стручних школа
20,78% наспрам 11,69%. Републички просек везивања на задњем седишту на свим
путевима је 12,30%.
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Код средњих стручних школа је заступљенији став да је употреба појаса ван
насеља при већим брзинама важнија, 70,13% наспрам 58,44%. Код средњих
стручних школа заступљенији је мотив да је безбедност подстрек за коришћење
сигурносног појаса, 77,92% наспрам 63,64%.
Возачи који су возачку дозволу стекли у привредним друштвима изражавају већу
жељу за едукацијом за коришћење сигурносних појасева.
Код средњих стручних школа је заступљенији став да невезани путник има
утицаја на безбедност осталих путника у возилу, 81,82% наспрам 66,23%.
Код средњих стручних школа позитивнији став о сигурносном појасу и
пажљивој вожњи, 88,31% наспрам 84,42%.
Код средњих стручних школа позитивнији став о поштовању ограничења
брзине, 53,25% наспрам 40,26%.
Код привредних друштава позитивнији став о вожњи без утицаја алкохола,
90,91% наспрам 87,01%. Занимљиво је да су статистику на страну средњих стручних
школа „поквариле“ особе женског пола. Ученици из средњих стручних школа не
употребљавају алкохол пре вожње због своје угрожености, 83,12% наспрам 79,22%.
Ученици који су добили возачку дозволу у привредним друштвима имају
позитивнији став о употреби мобилних телефона у току вожње, 61,04% наспрам
55,84%. Ученици који су добили возачку дозволу у привредним друштвима
одговорили да је куцање порука опасније од телефонирања, 81,82% наспрам 75,32%.
Генерално гледано ученици који су возачку дозволу стекли у систему
образовања кроз средње стручне саобраћајне школе имају позитивнији став о
безбедном учешћу у саобраћају у односу на ученике који су возачку дозволу стекли
у систему образовања код привредних друштава.
Особе женског пола су доследније у поштовању саобраћајних прописа и имају
позитивније ставове о безбедном учешћу у саобраћају у односу на особе мушког
пола.
Аутори су мишљења да мора постојати нека форма едукације кроз целу основну
и средњу школу, увођењем посебног предмета у трајању од 1 часа недељно под
називом Саобраћајно образовање и васпитање. Предлог аутора би био, да се
одговарајућим изменама ЗОБС - а, Закона о средњем образовању и васпитању,
Закона о основном образовању и васпитању, обавежу све васпитно - образоване
установе да уведу предмет Саобраћајно образовање и васпитање од првог разреда
основне школе, закључно са четвртим разредом средње школе.
Веома је битно едуковати и наставни кадар који би се бавио едукацијом деце.
5.

ЛИТЕРАТУРА
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ФОРМИРАЊЕ МЕРНОГ ИНСТРУМЕНТА У ПОСТУПКУ
ИЗУЧАВАЊА ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ
ЗАСНОВАНИХ НА МЕТОДИ САМОПРОЦЕНЕ
FORMATION OF A MEASURING INSTRUMENT IN THE PROCESS
OF RESEARCH BEHAVIOURS ОF ROAD USERS BASED ON A SELFASSESSMENT METHOD
Марко Маслаћ1, Борис Антић2, Ненад Милутиновић3
Резиме: У процесу дефинисањa постојећег стања безбедности саобраћаја на одабраном
подручју, неопходно је спровести поступак оцене нивоа безбедности саобраћаја који се
заснива на мерењу одабраних показатеља. Показатељ који у себи садржи велики број
информација значајних за оцену нивоа безбедности саобраћаја су понашања учесника у
саобраћају. Проучавање понашања путем методa самопроцене, широко је признато као
валидно мерење у науци. Један од најзначајних корака метода самопроцене представља
формирање мерног инструмента, на основу кога се врши квантификовање добијених
података у истраживању понашања. Мерни инструменти формирају се на основу техника
мултиваријантне статистичке анализе и омогућавају добијање свеобухватних, квалитетних и
поузданих резултата истраживања. Применом интервалних скала у мерном инструменту
формирају се скале понашања које омогућавају мерење понашања у конкретном
истраживању. Имплементација формираних мерних инструмената понашања спроведена је у
неколико независних истраживања понашања. Мерењем понашања учесника у саобраћају
долази се до значајних показатеља безбедности саобраћаја, што представља основу за процес
управљања безбедношћу саобраћаја, односно за процесе одлучивања и превентивног
деловања у безбедности саобраћаја.
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ФОРМИРАЊЕ МЕРНОГ ИНСТРУМЕНТА У ПОСТУПКУ ИЗУЧАВАЊА ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У
САОБРАЋАЈУ ЗАСНОВАНИХ НА МЕТОДИ САМОПРОЦЕНЕ

Кључне речи: понашања, учесници у саобраћају, показатељи, мерни инструмент, скале
понашања.
Abstract: In the process of defining the current state of road safety in the selected area, it is
necessary to conduct a process evaluation of safety level based on measurements of selected
indicators. An indicator that contains a large number of information important for assessing the level
of traffic safety is the behavior of road users. Studying behavior through self-assessment methods is
widely recognized as a valid measurement in science. One of the most important steps of the selfassessment method is the formation of a measuring instrument, on the basis of which the
quantification of the obtained data in the behavioral survey is carried out. Measuring instruments
are formed on the basis of multivariate statistical analysis techniques and enable the acquisition of
comprehensive, high-quality and reliable research results. The use of interval scales in a measuring
instrument creates a scale of behavior that allows measurement of behavior in a particular research.
Implementation of formed measurement behavioral instruments was conducted in a few independent
behavioral studies. Measuring behavior of road users leads to significant indicators of traffic safety,
which is the basis for the traffic safety management process, that is, for decision-making processes
and preventive actions in traffic safety.
Keywords: behaviors, road users, indicators, measuring instruments, scale behavior.

1.

УВОД

Многа истраживања су указала на проблем небезбедног понашања учесника у
саобраћају и повећани ризик стрaдања услед таквог понашања (WHO, 2008; 2009а).
Због тога је неопходно дефинисани показатеље безбедности саобраћаја који се
односе на понашања учесника у саобраћају, који са једне стране, могу са високом
поузданошћу да дефинишу ниво безбедности саобраћаја, а са друге стране, да имају
могућност откривања проблема којима треба посветити пажњу (Антић и Маслаћ,
2018a).
Истраживања спроведена у свету реализују се са намером да измере одређења
ризична понашања учесника у саобраћају, која могу бити у вези са настанком
саобраћајне незгоде. Разлог за спровођење ових истраживања огледа се у чињеници
да се људски фактор као доприносилац настанку саобраћајне незгоде јавља у 90 95% (Rumar, 1985).
Познавање понашања учесника у саобраћају на дефинисаном подручју,
омогућава сагледавање стања безбедности саобраћаја, што представља основу у
процесу управљања безбедношћу саобраћаја у оквиру локалних заједница.
Свеобухватне, квалитетне и поуздане резултате о понашањима учесника у
саобраћају на одређеном подручју могуће је добити спровођењем истраживања
заснованих на методи самопроцени.
Метод самопроцене, у складу са опште прихваћеном дефиницијом метода,
представља смишљено и планско поступање ради достизања унапред постављеног
циља. Циљ методе самопроцене представља добијање знања о понашањима
учесника у саобраћају на дефинисаном подручју (Маслаћ и др, 2018).
У основи студија које користе метод самопроцене налазе се упитници за
проучавање понашања учесника у саобраћају. Упитници у себи садрже скале за
самопријављивање понашања испитаника и они се применом интервалних скала
преводе у мерне инструменте.
Формирањем мерних инструмената добијају се објективни резултати мерења,
који могу лако бити поредиви како унутар једне, тако и између више категорија
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учесника у саобраћају. У поступку формирања мерних инструмената користи се
велики број техника и математичко-статистичких модела (Маслаћ, 2018).
Имајући у виду повећан број истраживања о понашањима учесника у саобраћају,
основни циљ овог рада је дефинисање корака и процедура које се морају спровести
приликом формирања мерног инструмента у истраживањима понашања. Процедура
формирања мерног инструмента је веома сложена и састоји се из неколико корака
који су међусобно повезани и чије изостављање може имати велики утицај на
добијање крајњих резултата.
На основу формираног мерног инструмента се врши квантификовање добијених
података у истраживању. Тако квантификовани подаци представљају нумеричке
вредности које на јасан, недвосмислен и објективан начин говоре о понашањима
учесника у саобраћају.
2.

ПОСТУПАК ФОРМИРАЊА МЕРНОГ ИНСТРУМЕНТА

Основу за формирање мерног инструмента представља база података заснована
на добијеним подацима из самог истраживања. База података представља скуп
истоврсних података који могу имати вишеструку намену. Све базе података које се
користе у оваквој врсти истраживања морају бити конфигурисане као матрични
запис, где се сваки ред односи на јединицу опсервације (испитаника), а свака колона
на формирану варијаблу.
Анализу податка у оквиру формиране базе података потребно је спровести уз
помоћ неке од техника мултиваријантне статистичке анализе. Мултиваријантна
статистичка анализа је део статистике који се бави анализом вишеструких односа
између већег броја варијабли на једном или више узорака. Предмет анализе
представљају формиране варијабле, које у контексту мултиваријантне статистичке
анализе представљају било коју појаву која слободно варира на такав начин да се те
њене варијације могу идентификовати и измерити (Маслаћ, 2018).
Техника међузависности која на јасан и квалитетан начин омогућава формирање
мерних инструмената је факторска анализа. Факторска анализа тражи групу
варијабли које су сличне у смислу да се „заједно померају“ и због тога имају велику
међузависност. Када једна варијабла има велику вредност, онда и остале варијабле
у групи имају велику вредност. Овим техникама се заправо тражи модел односа
између варијабли који има смисла са аспекта проблема истраживања. Технике
међузависности су заправо хеуристички, апроксимативни методи којима се трага за
разумним, смисленим, оптималним решењима (Савић, 2013).
Факторска анализа представља једну од најпопуларнијих мултиваријационих
техника која има два циља (Савић, 2013):
•
Идентификацију и разумевање основне идеје, односно заједничких
карактеристика за више варијабли.
•
Смањивање броја варијабли у анализи када их је превише, при чему се неке
од њих „преклапају“ јер имају слично значење и понашање.
Општи факторски модел има следећи облик (Савић, 2013):
Xi=ai1F1+ai2F2+…+aimFm+ei
где су:

(1)
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X – вредност варијабле (скор фактора за варијаблу) са аритметичком средином
нула и варијансом један; i – редни број варијабле; F – фактори који су међусобно
независни; m – редни број фактора; а – факторско оптерећење (константа); e –
специфични фактор везан само за дату варијаблу.
Када је у питању проучавање понашања учесника у саобраћају путем метода
самопроцене, циљ је да се применом факторске анализе добију одговарајући
фактори који ће представљати унапред дефинисане врсте понашања. Помоћу тих
добијених фактора створиће се услови за велики број даљих анализа, у којима се ти
фактори могу користити као одвојене скале за мерење понашања учесника у
саобраћају. Све добијене скале чине мерних инструмент понашања учесника у
саобраћају.
Без обзира који је крајњи циљ факторске анализе, мора се водити рачуна о томе
какве се варијабле користе у поступку. Веома је важно укључити варијабле које
покривају све важне димензије одређеног предмета истраживања. Конкретном
случају анализе понашања учесника у саобраћају мисли се на укључивање свих
врста понашања које аналитичар жели да обради.
Уколико аналитичар мисли да ће убацивањем огромног броја варијабли
факторска анализа бити у стању да ту шуму „рашчисти“ и понуди смислено решење
онда је он на погрешном путу. Квалитет добијених фактора је у директној вези са
концептуалним значајем варијабли укључених у анализу. С тим у вези, потребно је
укључити исти или приближно једнак број варијабли по врстама понашања.
Што се тиче величине узорка, пожељно је да узорак има барем 100 јединица.
Генерално је правило да постоји барем пет пута више јединица него што има
варијабли у бази, а најбоље би било да је тај однос 10:1. У случајевима када је тај
однос мањи од 5:1, потребно је резултате објашњавати са великом резервом (Савић,
2013).
2.1.

Поступак спровођења факторске анализе

Приликом спровођења факторске анализе неопходно је у сам процес укључити
све кораке факторске анализе, јер само на такав начин биће добијени поуздани
резултати. Поступак спровођења факторске анализе састоји се из шест корака:
1. Израчунавање комплетне табеле коефицијената корелације између свих
оригиналних варијабли.
2. Израчунавање факторског оптерећења (factor loading) из матрице
коефицијената корелације.
3. Ротација заједничких фактора ради веће разумљивости резултата.
4. Критеријуми за одређивање броја фактора.
5. Евалуација и евентуално редефинисање модела.
6. Интерпретација заједничких фактора и формирање фактор скорова.
2.2.

Пример спровођења анализе података

Прикупљањем података о понашањима возача, добијени су резултати одговора
на пет ставки. Свака ставка била је представник једне врсте понашања. Ставка број
један односила се на прекршај (Претицање спорог возила вршим са десне стране.),
ставка број два односила се на грешку (Нисам погледао у огледало приликом
промене траке.), ставка број три односила се на пропуст (Укључио сам погрешан
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уређај на возилу (нпр. уместо брисача, укључио сам показивач правца).), ставка број
четири на агресивни прекршај (Користим дуга светла како бих ометао возача који
ми долази у сусрет.) и ставка број пет на позитивно понашање (Избегавам
коришћење брзе траке како не бих успоравао саобраћајни ток.).
Анализирани су одговори 30 испитаника. Оригиналне вредности одговора
(добијени подаци) се налазе у табели 1.
Редни број
испитника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Табела 1. Одговори испитаника

С1
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
4.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
3.00
2.00
3.00
1.00
5.00
2.00
4.00
2.00
1.00
2.00
3.00
3.00
1.00

С2

С3

С4

С5

1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
5.00
1.00
4.00
2.00
3.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
3.00

1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
4.00
4.00
1.00
4.00
2.00
4.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
3.00

1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
3.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
3.00
3.00
5.00
1.00
5.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00

4.00
6.00
5.00
6.00
5.00
5.00
5.00
3.00
5.00
3.00
4.00
4.00
4.00
5.00
2.00
6.00
4.00
4.00
5.00
5.00
6.00
6.00
6.00
5.00
4.00
4.00
6.00
6.00
5.00
5.00

Подаци о коефицијентима корелације који су дати у табели 2 указују да су
довољно високи да би се могла извести анализа главних компоненти. Само у случају
корелације свих ставки са ставком – С5 примећене су мале корелације. Разлог је
чињеница да су прве четири ставке везана за ризично, а пета ставка за позитивно
понашање.
Табела 2. Коефицијенти корелације између коришћених варијабли

С1
С2
С3
С4
С5

С1
1
.559
.689
.670
.272

С2

С3

С4

С5

1
.664
.674
.206

1
.749
.169

1
.180

1

Први корак у анализи главних компоненти требао би да буде стандардизација
свих вредности обележја, односно свих оригиналних података. На овај начин се
свим варијаблама даје исти значај у анализи. Када се не би урадила стандардизација,
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варијабла С5 би имала већег утицаја код израчунавања главних компоненти јер има
велике нумеричке вредности одговора. Матрица коваријанси за стандардизоване
вредности је корелациона матрица. Ајгенвредности те матрице су 3.101, 1.001,
0.447, 0.278 и 0.173. Збир ових вредности је тачно 5 колико износи и збир
дијагоналних елемената у корелационој матрици. Ови ајгенвектори дају
коефицијенте за главне компоненте. Ајгенвредност указује на удео у укупној
варијанси који је везан за одређену главну компоненту. На пример, удео прве главне
компоненте (X1) у укупној варијанси износи:
3.101
5

(2)

× 100% = 62.02 %

То значи да 62.02% варијација података је последица главне компоненте X1.
Остале компоненте имају удео 20.05%; 8.94%; 5.54% и 3.45% респективно. Уочава
се да удео компоненти постепено опада. Прва компонента је, наравно, далеко
важнија и утицајнија од осталих. Према томе, једначина прве главне компоненте
износи:
X1 = .844 x С1+ .846 x С2 + .890 x С3 + .903 x С4 + .256 x С5

(3)

где су вредности од С1 до С5 стандардизоване варијабле.
Једначина за другу главну компоненту је:
X2 = .132 x С1- .037 x С2 - .057 x С3 - .267 x С4 + .953 x С5

(4)

На основу добијених резултата закључује се да 62.02% варијација података
долази услед разлике у одговорима којима су се испитаници изјаснили у којој мери
чине наведени прекршај.
Вредности главних компоненти могу бити веома корисне за даљу анализу. Оне
су израчунате на основу стандардизоване вредности обележја. На пример, за првог
испитаника из узорка оригиналне вредности обележја (вредности одговора) су:
С1=1; С2=1; С3=1; С4=1; С5 =4.
Аритметичке средине и стандардне грешке оригиналних варијабли су следеће:
M1=1.86; SD1=1.10; M2=1.63; SD2=1.03; M3=1.80; SD3=1.09; M4=1.80; SD4=1.12;
M5=4.76; SD5=1.04.
На основу тих података, могу се изразити стандардизоване вредности за првог
испитаника:
С1=1-1.86/1.10=-0.781; С2=1-1.63/1.03=-0.611;
1.80/1.12=-0.714; С5 =4-4.76/1.04=-0.731.

С3=1-1.80/1.09=-0.733;

С4=1-

С тога се вредност прве главне компоненте за првог испитаника може изразити
на следећи начин:
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X1 = .844 x (-.781) + .846 x (-.611) + .890 x (-.733) + .903 x (-.714) + .256 x (-.731)
= -2.658.
Иако је веома корисно познавање поступка израчунавања вредности главних
компоненти за сваког испитаника, аналитичари у свом истраживању пажњу требају
посветити обради целокупног узорка и објашњењу целокупних добијених
варијанси. Наиме, аналитичар није у обавези да познаје начине на које се
израчунавају главне компоненте, већ је потребно да се познаје поступке за
спровођење анализе и да изврши правилно тумачење добијених резултата, све
остало спровешће програм који за то предвиђен.
3.

ПРОВЕРА ПОУЗДАНОСТИ И ВАЛИДНОСТИ МЕРНОГ
ИНСТРУМЕНТА

Поузданост представља процену степена конзистентности између вишеструких
мерења варијабле. Мера поузданости је интерна конзистентност, која се примењује
на конзистентност међу варијаблама на сумираној скали. Образложење за интерну
конзистентност је да појединачне ставке и добијени фактори (скале понашања)
треба да мере исти конструкт, и стога буду високо интеркорелирани.
Коефицијент α, познатији као коефицијент интерне конзистенције, једна је од
најчешће коришћених процена поузданости композитних мерних инстумената.
Коефицијент α се добија применом Cronbach’s alpha теста. Прихватљиве вредности
Cronbach’s alpha коефицијента су изнад 0.7. Иако је ово опште прихваћења најмања
дозвољена вредност за признавање валидности мерног инструмента, неки
истраживачи сматрају да та граница може бити и нижа из разлога разноликости
понашања која се мере (нпр. мерење ризичних и позитивних понашања истим
инструментом). Поред тога вредности коефицијента зависе и од броја ставки на
скали (Cortina, 1993). У скалама са мање од 10 ставки веома је тешко постићи
границу прихватљиве вредности.
Када у оквиру појединачних скала у оквиру мерног инструмента није достигнут
праг прихватљиве вредности, неопходно је утврдити корелацију између самих
ставки у оквиру скале. Према Pallant-у (2009) средње вредности корелације ставки
које су у распону .20 - .40 показују добру везу и прихватљиву поузданост
посматране скале.
Поузданост мерног инструмента је метријска карактеристика која указује на то
до које мере се могу очекивати исти или слични резултати применом истог мерног
инструмента у будућим истраживањима (Vasić i Šarčević, 2013). Поред поузданости
мерног инструмента, потребно је провери и приказати и поузданости свих
појединачних скала које чини тај мерни инструмент. Доња граница прихватљивости
за појединачне скале, одговара доњој граници за читав мерни инструмент.
Са друге стране валидност мерног инструмента представља степен до ког он
мери оно што би требао да мери. На жалост не постоји јасан показатељ за
утврђивање валидности мерног инструмента. Валидација представља прикупљање
емпиријских доказа о употреби мерног инструмента (Pallant, 2009).
Приликом формирања мерног инструмента потребно је обратити пажњу на
валидност садржаја, валидност конструкта и валидност критеријума.
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ФОРМИРАЊЕ МЕРНОГ ИНСТРУМЕНТА У ПОСТУПКУ ИЗУЧАВАЊА ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У
САОБРАЋАЈУ ЗАСНОВАНИХ НА МЕТОДИ САМОПРОЦЕНЕ

4.

НАЈВАЖНИЈИ РЕЗУЛТАТИ КОЈИ СЕ ДОБИЈАЈУ ПРИМЕНОМ
НАВЕДЕНОГ МЕРНОГ ИНСТРУМЕНТА

Формирање мерног инструмента омогућава добијање великог броја резултата
корисних за анализу понашања учесника у саобраћају. Неки од најважнијих
резултата су:
•
Проценат објашњења варијансе.
•
Просечне вредности појединачних скала понашања.
•
Просечне вредности појединачних ставки.
•
Груписање ставки по скалама понашања и њихове факторе оптерећења на
скалама.
•
Вредности најчешће пријављених понашања.
•
Међусобну повезаност скала понашања и смерове повезаности (позитивна
или негативна).
•
Повезаност предиктора и скала понашања и смерове повезаности.
Приказани резултати представљају основу за добијање знања о понашањима
одабраних категорија учесника у саобраћају. У зависности од одабране категорије
учесника у саобраћају и подручја истраживања резултати се могу дефинисати на
нивоу градова, региона и држава. Дискусијом добијених резултата са
истраживањима истог или сличног типа, истраживач показује разлике и сличности
у анализираним понашањима одабране категорије учесника у саобраћају са
истраживањима на другим подручјима. Добијањем знања о понашањима учесника
у саобраћају и транспорту могу се створити најшире слике понашања.
Поред тога, добијањем знања о понашањима помаже се будућим истраживачима
у истим или сличним студијама. На основу ових знања они могу дефинисати
очекивања од својих студија и користити добијене резултате за даље анализе и
усавршавање мерних инструмената. Даље, отвара се простор и истраживачима из
других области (нпр. психологије) који желе да изучавају психолошке механизме у
сложеном феномену понашања.
5.

ЗАКЉУЧАК

Безбедност саобраћаја у оквиру локалних заједница, у највећој мери зависи од
понашања учесника у саобраћају. Сходно томе, познавање њихових понашања
доприноси разумевању потреба учесника у саобраћају, а самим тим и у
превентивном деловању у области безбедности саобраћаја (Антић и Маслаћ, 2018b).
Истраживање понашања учесника у саобраћају могуће је спровести употребом
метода за самопроцену понашања учесника у саобраћају, чији се рад заснива на
формираном мерном инструменту.
Мерни инструменти могу бити користан алат у анализи понашања на одређеном
подручју, а могу га користити сви субјекти који се баве управљањем безбедношћу
саобраћаја у локалним заједницама, а посебно је користан за истраживаче које
спроводе поступак оцене нивоа безбедности саобраћаја мерењем овог показатеља.
Приказани инструмент за мерење понашања учесника у саобраћају показао је
своју функционалност у истраживањима публикованим у међународним научним
часописима (Antić et al., 2016; Maslać et al., 2017; Maslać et al., 2018), као и на
међународним конференција (Antić et al., 2017; Антић и др. 2018).
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Спровеђењем истраживања које у себи садржи правилно формиран мерни
инструмент (чија функционалност има директан утицај на квалитет добијених
резултата), могуће је добити податке о понашањима учесника у саобраћају у оквиру
локалних заједница, корисних за: дефинисање и сагледавање стања безбедности
саобраћаја на одређеном подручју, поређење понашања учесника у саобраћају
између различитих подручја, поређење понашања различитих категорија учесника
у саобраћају на истом подручју, дефинисање области деловања и усмеравање
превентивних активности.
6.
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УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА КРОЗ САРАДЊУ
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
THE IMPROVEMENT OF TRAFFIC SAFETY THROUGH
COOPERATION BETWEEN THE SERBIAN ARMED FORCES AND
THE LOCAL COMMUNITY
Драгиша Зинаја1, Горан Добрић2, Игор Милановић3, Жељко Ранковић4
Резиме: Систем безбедности саобраћаја је циљ свим институцијама које у свом саставу имају
возни парк и врше превоз путника и терета било за сопствене или за потребе других. Такав
систем безбедности саобраћаја подразумева низ активности, са тежиштем на превентивним,
којима се утиче да број саобраћајних незгода буде мањи, да буде нижи степен повређивања
и мања висина материјалне штете. Стање безбедности саобраћаја се у Војсци Србије
непрекидно прати, а на основу периодичних анализа и оцена дефинишу се превентивне мере.
С обзиром да се безбедност саобраћаја не може посматрати изоловано, већ у оквиру
окружења и амбијента у којем се тежи унапредити, део ових превентивних мера се у
потпуности не може реализовати без одговарајуће сарадње са локалним заједницама. У раду
су приказани неки од карактеристичних примера сарадње Војске Србије и локалних заједница
у области безбедности саобраћаја. Осим што је указано на могућности имплементације
сличних облика сарадње у различитим компанијама и државним органима, дате су смернице
за даље развијање сарадње Војске Србије и локалних заједница.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, сарадња, Војска Србије, локална заједница.
Abstract: The traffic safety system is the ambition of all institutions that have a fleet in its
composition and carry out the transport of passengers and cargo for their own needs or for the needs
of others. Such a traffic safety system involves a range of activities (with a focus on preventive
measures) which will reduce the number of traffic accidents and reduce the level of injuries and the
material damage in traffic accidents. Traffic safety is continuously monitored in the Serbian Armed
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УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА КРОЗ САРАДЊУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ЛОКАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

Forces, and preventive measures are defined on the basis of periodic analyzes and evaluations. Since
traffic safety cannot be contemplated in isolation, but in an environment and an ambience in which
it wants to be improved, part of these preventive measures cannot be fully implemented without
proper cooperation with the local community. The paper presents some of the typical examples of
cooperation between the Serbian Armed Forces and the local community in the field of traffic safety.
Apart from pointing out the possibility of implementing similar forms of cooperation in various
companies and state bodies, guidelines for further development of cooperation between the Serbian
Armed Forces and local communities are given as well.
Keywords: traffic safety, cooperation, The Serbian Armed Forces, local community.

1.

УВОД

Према општој теорији система, сваки систем је, са одређеног аспекта
посматрања, у временски зависној релацији или функционалној зависности са
другим системима. У том смислу даље се може говорити о припадности система,
као елемента, систему вишег нивоа организованости и о интеракцији система са
окружењем. Међусобна повезаност елемената, њихова хијерархичност, усмереност
ка реализацији циља, предвидивост понашања, способност прилагођавања
промењивим утицајима и тежња ка равнотежном стању – балансу различитих
утицаја унутар и ван система захтевају да се систем увек посматра као целина.
Војска Србије, као целина, представља велики систем који обезбеђује
самосталност у функционисању, техничко – технолошко јединство и могућност
повезивања са другим системима. Једна од основних функција циља у овом великом
систему је функција „Саобраћај и транспорт“ при чему саобраћајна служба Војске
Србије представља посебан део система намењен за реализацију задатака ове
функције.
Реализацијом задатака функције „Саобраћај и транспорт“, у најопштијем
смислу, задовољавају се потребе за кретањем и превозом људи и средстава –
постиже се да људи и/или средства, у одређеном времену и обиму, буду на
дефинисаном месту ради извршавања неке обавезе – задатка. Основни захтев који
се при томе поставља је да се кретање и превоз људи и средстава реализује без
нежељених догађаја, што посматрано само са аспекта саобраћајне струке значи –
без саобраћајних незгода. Ово се постиже реализацијом низа превентивних
активности усмерених на све факторе безбедности саобраћаја тако да се,
системским приступом и даљом декомпозицијом система на елементе, може
издвојити подсистем безбедности саобраћаја који има за циљ да број саобраћајних
незгода војних учесника у саобраћају буде што мањи, да буде нижи степен
повређивања и мања висина материјалне штете.
Безбедност саобраћаја зависи од окружења и амбијента у којем се саобраћај
одвија, тако да систем безбедности саобраћаја у Војсци Србије, осим непрекидне
интеракције са окружењем, мора бити и функционално повезан са другим
системима.
Нормативни оквир за функционално повезивање ради унапређења стања
безбедности војних учесника у саобраћају дат је у посебном подзаконском акту правилнику којим се уређују мере безбедности војних учесника у саобраћају на
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путевима.5 Прописано је да се сарадња успоставља за обезбеђење услова и
унапређење безбедности војних учесника у саобраћају, по нивоима организовања
Војске Србије: са надлежним министарствима и институцијама у области саобраћаја
– на стратегијском нивоу, односно са органима локалне самоуправе надлежним за
безбедност саобраћаја – на оперативном и тактичком нивоу. Посебан облик сарадње
представља учешће у раду Европске комисије за безбедност саобраћаја у оружаним
снагама (енгл. European Commission for Road Safety in the Armed Forces - ECRAF)
кроз коју се између земаља учесница остварује сарадња у вези безбедности војних
учесника у саобраћају и врши размена знања и искустава.
Основно полазиште при успостављању било кога од наведених облика сарадње
је отвореност субјеката за размену знања, информација и искустава у области
безбедности саобраћаја и јасна дефинисаност надлежности у систему безбедности
саобраћаја у Републици Србији. Само на тај начин се кроз сарадњу може остварити
обострани бенефит.
Примери сарадње Војске Србије са органима локалне заједнице у области
безбедности саобраћаја су бројни. Уместо таксативног набрајања, у раду су
представљени неки од примера добре праксе и резултата који су остварени кроз
сарадњу.
Повод за израду рада су закључци са седнице Савета за безбедност војних
учесника у саобраћају6, која је одржана у децембру 2018. године у Београду, и на
којој је између осталог закључено да се сарадњом остварени резултати и примери
добре праксе презентују на стручним скуповима. Циљ рада је да се укаже на
могућности даљег развоја сарадње Војске Србије и локалних заједница, као и да се
понуде одговарајућа искуства корисна за унапређење професионалне праксе.
Суштина рада је у његовом апликативном карактеру тако да, осим за Војску
Србије, има свој значај и за друге субјекте који теже унапређењу безбедности
саобраћаја (пре свега државне органе али и компаније) јер указује на могућности
имплементације сличних облика сарадње у безбедности саобраћаја.
2.

КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРИМЕРИ САРАДЊЕ

Сарадња Војске Србије са локалном заједницом у области безбедности
саобраћаја остварује се по више сегмената, који се по принципу сродности могу
груписати као:
 ангажовање припадника Војске Србије у раду Савету за безбедност
саобраћаја на путевима, на локалном нивоу,
 популаризација безбедности у саобраћају,
5

Правилник о безбедности војних учесника у саобраћају на путевима („Службени војни лист“ број
10/14), члан 10. и 11.
6
Савет за безбедност војних учесника у саобраћају је по први пут у Министарству одбране формиран
2006. године, ради разматрања питања која се односе на организацију система безбедности војних
учесника у саобраћају, праћење система безбедности у Републици Србији и утицаја на безбедност војних
учесника у саобраћају, покретање кампања, предлагање мера и препорука за побољшање безбедности
војних учесника у саобраћају. Саветом данас председава заменик начелника Генералштаба Војске
Србије, а поред војних лица чланови савета су и представници Агенције за безбедност саобраћаја
Републике Србије, МУП-а Републике Србије, Саобраћајног факултета у Београду и Факултета техничких
наука у Новом Саду. (прим. аут.)
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 сарадња у области саобраћајно – техничког уређења прилаза – улаза у војне
објекте.
2.1.

Учешће у раду Савета за безбедност саобраћаја на путевима

Као карактеристичан пример где су припадници Војске Србије дали свој велики
допринос у повећању нивоа безбедности саобраћаја на локалном нивоу, може се
издвојити пример сарадње у граду Врање.
Савет за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Врања, од свог
формирања, у свом сазиву има припаднике Војске Србије – официре саобраћајне
службе. Официри укључени у рад Савета су своје стечено искуство тежили да
примене и размене са другим колегама, а све у циљу побољшања укупног нивоа
безбедности саобраћаја у граду Врање, где лоцирају јединице Војске Србије и где
уједно и живи велики број њених припадника.
Највећи допринос дат је у едукацији младих лица, ученика трећих разреда
средњих школа (Слика 1.- лево) и студената првих година високошколских установа
у Врању. Овај облик едукације реализован је од краја 2013. до 2018. године, а од пет
предавача који су изабрани за рад са младима, тројица су били официри Војске
Србије. Реализованом едукацијом остварени су значајни резултати у погледу
унапређења безбедности младих у саобраћају на територији Врања (види шире:
Милановић et al, 2016:207).

Слика 1. Детаљи са реализованих предавања:
у Економско-трговинској школи у Врању, 2014. година (лево) и
у селу Топлац са возачима трактора, 2015. година (десно).

Поред активности у вези едукације младих, припадници Војске Србије као
чланови Савета учествовали су у више активности од којих се може издвојити:
едукација возача трактора на територији града (Слика 1.- десно); учешће у раду
екипе за израду Елабората безбедности саобраћаја за основне школе на територији
града и израда пројектног задатка за уређење зона тих школа; учешће у организацији
снимања промотивних спотова за повећање безбедности у саобраћају; учешће у
организацији више промотивних акција на повећању безбедности у саобраћају са
Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике Србије, Техничком школом из
Врања, Црвеним крстом из Врања, Полицијском управом Врање, удружењима
возача двоточкаша, основним школама из Врања и др; учешће у едукацији учитеља
и васпитача у циљу правилног рада са децом; гостовања и давање изјава медијима у
вези повећања безбедности у саобраћају; учешће у организацији школских и
градских такмичења; заједничко учешће на конференцијама о безбедности
саобраћаја и др.
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С друге стране, учешће у раду Савета за безбедност саобраћаја на путевима
омогућило је да јединице Војске Србије у Врању реализују садржајније превентивне
мере за унапређење безбедности војних учесника у саобраћају и да те мере уједно
буду усклађене са мерама које се реализују на локалном нивоу. Ови напори су на
нивоу града Врања препознати, а у знак добре сарадње, град Врање је помогао у
саобраћајном уређењу затворених војних површина – кроз донације знакова,
односно кроз постављање саобраћајне сигнализације – уређење улаза у војне
објекте.
Посматрано са војно – стручног аспекта, описани пример сарадње у Врању
веродостојно осликава начин на који циљеви војне организације на локалном нивоу
могу бити усклађени са циљевима локалне заједнице. Успостављањем и
одржавањем одговарајућих стручних веза остварена је сарадња и координација
заједничког ангажовања ради истовремене подршке командовању (унапређење
безбедности војних учесника у саобраћају), с једне стране, и подршке органима
локалне заједнице (популаризација и подршка реализацији мера за унапређење
безбедности саобраћаја на локалном нивоу), с друге стране.
Описани пример успешне сарадње у Врању, осим за јединице Војске Србије,
може бити користан и за субјекте других организација приликом успостављања
сарадње у области безбедности саобраћаја на локалном нивоу у својим срединама.
2.2.

Популаризација безбедности у саобраћају

Војска Србије је у 2018. години, по други пут за редом, обележила Дан
безбедности војних учесника у саобраћају, а централна манифестација је оба пута
организована била у Краљеву. Разлог за ово је више него очигледан ако се у обзир
узме вишедеценијска традиција обуке кадра саобраћајне службе у Краљеву.
Један од основних циљева обележавања Дана безбедности војних учесника у
саобраћају је популаризација безбедности у саобраћају, а учешће представника
локалне заједнице у Краљеву у обележавању овог дана свакако је допринело да
планиране активности буду квалитетније и потпуније реализоване. Захваљујући
сарадњи са Електро – саобраћајном техничком школом (ЕСТШ) „Никола Тесла“ из
Краљева, припадници Војске Србије су били у могућности да користе симулаторе
„коса раван“ и симулатор превртања возила и да на тај начин практично пробају и
упознају се са свим позитивним ефектима које пружају заштитни системи у возилу.

Слика 2. Сарадња са ЕСТШ „Никола Тесла“ у Краљеву.

Посебно је значајно што су симулаторе овом приликом користили и кадети Војне
академије (Слика 2.) који се школују за једног од основних носиоца реализације
превентивних мера за унапређење безбедности саобраћаја у Војсци Србије. Поред
тога, може се рећи да су значај и корист од симулатора увидели и надлежни
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руководиоци. У том смислу подржана је идеја за развој сопственог симулатора
превртања возила који би симулирао превртање војног теренског возила за превоз
лица, развој тренажера за обуку у познавању војног моторног возила за вучу и
транспорт, а планира се и набавка одређених симулатора, као готовог производа, са
домаћег и иностраног тржишта.
Успешна сарадња Војске Србије и локалне заједнице у Краљеву реализована је
и у оквиру припреме Првог међународног такмичења војних возача. Органи локалне
заједнице су несебичним ангажовањем првенствено помогли у уређењу полигона
„Берановац“ и припреми такмичарских стаза за реализацију такмичења на
међународном нивоу.7 Захваљујући овој помоћи, такмичење је успешно
реализовано што потврђују добијене високе оцене, како на националном тако и на
међународном нивоу, али и медијска пажња која је била посвећена такмичењу.
Посебно задовољство припадницима Војске Србије је била могућност да у оквиру
Дана високих званица, који је организован у склопу такмичења, угосте
представнике локалне самоуправе и ученике основних и средњих школа из
Краљева.
Имајући у виду расположиве људске и материјалне ресурсе Војске Србије у
јединици за обуку кадра саобраћајне службе у Краљеву, може се констатовати да
постоји простор за даље развијање сарадње са локалном заједницом. Неки од
препознатих, могућих облика сарадње за будући период односе се на сарадњу у
саобраћајном образовању и васпитању; организовању тренинга безбедне вожње за
младе возаче (возаче који имају пробну возачку дозволу) на полигону „Берановац“;
сарадњу у области транспорта опасне робе; даље унапређење сарадње са средњим
школама (нарочито школама која школују
ученике саобраћајног профила
образовања) кроз наставне посете, реализацију семинара, израду стручних радова и
др.
2.3.

Примери уређења прилаза – улаза у војне објекте

Проблематика саобраћајно – техничког уређења прилаза – улаза у војне објекте
и уређења саобраћајница унутар војних објеката разматрана је и на V стручном
скупу „Безбедност војни учесника у саобраћају“.8
Том приликом је, након извршене анализе безбедности војних пешака у
саобраћају, констатовано да се предузимањем саобраћајно – техничких мера за
заштиту пешака може смањити број настрадалих, а као једна од мера за унапређење
безбедности предложено је саобраћајно уређење прилаза и улаза у војне објекте
(Булајић et al, 2011:2-66).
Неки од примера у којима је кроз сарадњу са локалном заједницом ова
превентивна мера реализована су:
7

Прво међународно такмичење војних возача реализовано је од 14. до 17. маја 2018. године у Краљеву.
На такмичењу су поред екипа Војске Србије, учешће узеле екипе из Аустрије, Босне и Херцеговине,
Мађарске и Руске Федерације. По својим садржајима (провера знања из познавања саобраћајних правила
и прописа, савладавање полигона са препрекама и савладавање теренске стазе са вештачким препрекама),
такмичење представља јединствен догађај и планирано је да се током 2019. године организује Друго
међународно такмичење војних возача. (прим. аут.)
8
Стручни скуп је у организацији Министарства одбране одржан 26. маја 2011. године на Војној
академији у Београду. (прим. аут.)
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 Уређење на државном путу IIA реда, ознака пута 108,9 у близини Бачке
Тополе. На овом путу се, ван насеља, налази војни објекат. Војни објекат се
састоји од две целине, које се налазе непосредно уз пут, с обе стране пута
(Слика 3.).
Несметано одвијање процеса рада у овом војном објекту захтева да војна
лица, у својству пешака, више пута у току дана имају потребу да пређу пут.
Из овог разлога, јединица Војске Србије надлежна за предметни објекат
покренула је иницијативу за постављање саобраћајне сигнализације, којом би
се омогућило безбедно и несметано одвијање саобраћаја на делу пута који
пролази покрај војног објекта.

Слика 3. Саобраћајна сигнализација на делу пута Бачка Топола – Кула.

У сарадњи са надлежним органима локалне заједнице постављена је
хоризонтална и вертикална сигнализација којом се за моторна возила
забрањује претицање на делу пута који пролази поред војног објекта, а
посебно је обележен пешачки прелаз (Слика 3.). На овај начин пешацима је
омогућено да лакше и безбедније пређу преко пута и да своје радне задатке
извршавају на безбеднији начин.
 У Београду (улица Војводе Степе, код броја 445), постављена су средства за
успоравање саобраћаја (вештачке избочине – „лежећи полицајци“, Слика 4.).
Учесници у друмском саобраћају на овај начин смањују своју брзину кретања
пре наиласка на пешачке прелазе које користе пешаци ради преласка
коловоза након што изађу из средстава јавног градског превоза, односно ради
доласка до стајалишта градског превоза.

Слика 4. Успоравање саобраћаја у ул. Војводе Степе, Београд
(лево – стање 2015. год, средина и десно – стање 2018. год).

Успоравање саобраћаја на овом делу пута од значаја је за безбедност војних
учесника у саобраћају – пешака, запослених у војном објекту који се налази у
непосредној близини, али и за запослене у „Велефарм“ а.д. Београд.

9
Бачка Топола – Кула – Деспотово – Силбаш – Бачка Паланка – државна граница са Хрватском (гранични
прелаз Бачка Паланка). Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 105/2013
и 119/2013), члан 6.
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Заједничко за ове и сличне примере је да се Војска Србије јавља као предлагач
за спровођење мере ради унапређења безбедности саобраћаја, односно као субјект
који је идентификовао и указао на локацију са проблемом, најчешће у непосредној
близини војног објекта.
Постоје и други примери – да је идентификовано и указано на локацију која није
непосредно уз војни објекат. Број оваквих случајева је значајно мањи и они се
углавном односе на ситуације када јединице Војске Србије, у дужем временском
периоду, извршавају задатке ван мирнодопских локација – карактеристичан пример
било је ангажовање на обезбеђењу државне границе током мигрантске кризе 2016.
године када је предложено неколико мера ради унапређења безбедности саобраћаја
у различитим деловима Републике Србије.
Осим у улози предлагача, Војска Србије на локалном нивоу може бити
укључена и у даљи поступак по поднетом предлогу, у смислу доношења решења
које ће бити ефикасно у решавању проблема, економски исплативо и у складу са
свим стручним нормативима (види шире: www.abs.gov.rs, 23.12.2018. године Приручник за унапређење безбедности путева са предлогом мера и могућностима
локалног управљача пута и земљишта за смањење утицаја пута и путне околине на
настанак саобраћајних незгода, страна 87 - 94). У том смислу ангажовати би се могао
кадар саобраћајне службе из надлежних организацијских састава Војске Србије.
3.

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА САРАДЊЕ

Анализом описаних примера сарадње Војске Србије и локалне заједнице, увиђа
се да је сарадња по садржају и обиму различита (чак и кад се сагледавају само
карактеристични примери); да је евидентно постојање простора за даље унапређење
и развој, и да се углавном могу истаћи појединци који су личним ентузијазмом и
упорношћу заслужни за остварене резултате на локалном нивоу.
Уместо појединачног (личног) ангажовања у појединим локалним заједницама,
сарадња би се могла проширити тако да се стручни органи Војске Србије укључе у
рад Савета за безбедност саобраћаја локалне заједнице у циљу унапређења
безбедности саобраћаја у локалним заједницама где се војни објекти налазе, али и
унапређењу безбедности војних учесника у саобраћају генерално (Управа за
логистику ГШ ВС, 2018:4).
Учешћем у раду Савета за безбедност саобраћаја на локалном нивоу пре свега
би се успоставила линија стручне сарадње, као предуслов за било који други облик
сарадње. На тај начин би се значајно олакшала координација активности у вези
унапређења безбедности саобраћаја, бољег искоришћења расположивих ресурса и
остварења циљева од обостраног интереса (Ранковић et al, 2018:127).
У том случају, ефективно и рационално би било централизовано усмеравање
активности сарадње команди – јединица – установе Војске Србије у области
безбедности саобраћаја, од стране Савета за безбедност војних учесника у
саобраћају и децентрализовано извршење ових активности кроз сарадњу на
локалном нивоу.
Неки од потенцијалних могућности за унапређење сарадње су већ поменуте:
популаризација безбедности саобраћаја; сарадња у саобраћајном образовању и
васпитању; организовању тренинга безбедне вожње за младе возаче; унапређење
сарадње са школама и образовним установама, тежишно оним које школују –
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образују кадар саобраћајног профила, кроз реализацију семинара, израду стручних
радова, и сл.; саобраћајно – техничко уређење прилаза – улаза у војне објекте и др.
Простор за сарадњу постоји и у области управљања транспортом опасне робе,
ванредног војног превоза, кретања војних колона и сл., а интензивирањем сарадње
могле би се појавити и друге могућности за унапређење тако да оно што је до сада
препознато не мора бити и коначно.
4.

ЗАКЉУЧАК

Сарадња Војске Србије и локалне заједнице у области безбедности саобраћаја је
начин на који се циљеви војне организације на локалном нивоу могу ускладити са
циљевима друштвене заједнице, а примери добре праксе су алати који су
примењиви и за друге државне органе, организације и компаније.
Анализа карактеристичних облика сарадње Војске Србије и локалне заједнице
показује да постоји простор за проширење и надоградњу. Основ за проширење
сарадње представља даље успостављање линија сарадње стручних органа Војске
Србије и органа локалне заједнице за унапређење безбедности саобраћаја, у
локалним заједницама где се војни објекти налазе.
Усмеравање активности сарадње команди – јединица – установе Војске Србије у
области безбедности саобраћаја се може реализовати централизовано, преко Савета
за безбедност војних учесника у саобраћају, а сама реализација децентрализовано –
извршењем ових активности кроз сарадњу на локалном нивоу.
Успостављањем линија стручне сарадње и централизованим усмеравањем
активности значајно би се олакшала координација и остварило би се боље
искоришћење расположивих ресурса ради остварења циљева од обостраног
интереса у вези унапређења безбедности саобраћаја.
Приказани примери сарадње Војске Србије и локалних заједница могу
послужити као идеја и пример за сарадњу у области безбедности саобраћаја између
других државних органа и институција и локалних заједница, али и између локалних
заједница.
5.
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UPOTREBA SAVREMENIH SOFTVERSKIH ALATA- APLIKACIJA U
PROCESU ODABIRA OPTIMALNE RUTE TRANSPORTA SA
ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
CONTEMPORARY SOFTWARE TOOL USAGE - APPLICATION IN
PROCESS OF DECIDING ON OPTIMAL TRANSPORT ROUTE, FROM
ASPECT OF TRAFFIC SAFETY
Milutin Dumić1, Vladan Veljanović 2, Nikola Luković3, Milan Stojković4
Rezime: U radu je prikazana upotreba savremenih softverskih alata - aplikacija u procesu planiranja,
organizacije i realizacije transporta. Rad usmerava pažnju na pružanje informacije o trenutnoj
primeni aplikacija.U procesu istraživanja, putem intervjua, prikupljeni su podaci od zaposlenih u
transportnim sistemima. Odabir lica za intervjuisanje se zasnivao na postulatu da lica budu direktno
uključena u proces planiranja i organizaciju transporta, a preko dispečerskih organa i u samu
realizaciju transporta. Dobijeni rezultati istraživanja nameću potrebu da se uloži veći napor u
motivisanje ljudi u cilju intenzivnije upotrebe softverskih alata radi praćenja komunikacija tokom
odredjenog vremenskog perioda i koliko je moguće u realnom vremenu. Cilj je da se iz dobijenog
skupa podataka izvrši odgovarajuća analiza i na osnovu izvršene analize ostvari mogućnost
formiranja procene putnih komunikacija sa aspekta bezbednosti saobraćaja.
Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, Softver, Transport
Abstract: This work showcases contemporary software tool – application usage in transport
planning, organization and realization process. It draws attention to providing information on current
application usage. In this research, via interviews, data has been collected from people employed
within transport systems. Interviewees have been chosen with regard to the fact that all of them are
directly involved in transport planning and organization process, and that they have been part of
1 sc Dumić Milutin, dipl.inž.saobraćaja, major saobraćajne službe, RV i PVO, VS, Ministarstvo odbrane
themilutin@gmail.com
2 Veljanović Vladan, dipl.inž.saobraćaja, kapetan saobraćajne službe, RV i PVO, VS, Ministarstvo odbrane
velja126@yahoo.co.uk
3 Luković Nikola, dipl.inž.saobraćaja, kapetan saobraćajne službe, RV i PVO, VS, Ministarstvo odbrane
nikolalukovic82@gmail.com
4 Stojković Milan, dipl.inž.saobraćaja, poručnik saobraćajne službe, RV i PVO, VS, Ministarstvo odbrane
milanstojkovic80@gmail.com
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transport realization itself in cooperation with dispatchers. The research results stress necessity to
invest greater efforts in motivatig people with the aim to use software tools to bigger extent in order
to track communication during certain period of time, and if possible to use it in real time. The aim
is to perform analysis using collected data, and based on the very analysis to enable possibility of
road communication assessment from the aspect of traffic safety.
Key words: Traffic safety, Software, Transport

1.

UVOD

Savremeno društvo zavisi od razvoja svih elemenata privrede i industrije odnosno
ponude i potražnje potrošača. Sastavni deo svake industrijske grane čini transport
proizvoda od mesta proizvodnje do mesta prodaje. Takav proces ponude i potražnje
nameće neprekidan proces distribucije robe u realnom vremenu.
Da bi navedeni proces bio neprekidan i da bi roba bila dostupna prodavcu i na kraju
potrošaču/kupcu, mora postojati odgovarajući složeni sistem. Takav složeni sistem mora
imati mnoštvo podsistema koji su međusobno spregnuti u lanac procesa. Kao sastavni deo
složenog sistema jedan od podsistema čini proces transporta. Međutim, i sam sistem
transporta sadrži brojne podsisteme od kojih je jedan sistem bezbednosti saobraćaja.
Sistem bezebednosti saobraćaja je podeljen na podsisteme – faktore bezbednosti
saobraćaja.
Planiranje obuhvata složen proces postupaka i radnji iz kojih treba da proistekne jasno
definisan tok događaja i postupaka svih učesnika u procesu oraganizacije i realizacije
jasno određenih aktivnosti. U procesu planiranja se uvek mora uzeti u obzir i postojanje
faktora koji bitno utiču na sistem transporta, a na koje planiranje ne može direktno uticati.
Jedan od takvih faktora je i put kao faktor bezbednosti saobraćaja kojim se kreću
transportna sredstva prilikom distribucije proizvoda od tačke A do tačke B, odnosno od
tačke A do tačke B sa ''n'' međutačaka distribucije.
Bezbednosti saobraćaja se mora pristupiti sa aspekta predviđanja mogućih događaja
na osnovu prikupljenih informacija (ranije prikupljenih i obrađenih informacija i trenutno
prikupljenih informacija.
U ovom radu je pažnja usmerena na put kao faktor bezbednosti saobraćaja.
Korišćenjem savremenih softverskih rešenja za prikupljanje informacija o prohodnosti
putnih komunikacija mogu se prikupiti bazične informacije koje mogu usmeriti pažnju na
put kao faktor bezbednosti saobraćaja. Prikupljenjem što više dodatnih informacija
omogućeno je kvalitetnije analiziranje istih čime se otvara put ka željenom cilju ''optimalnom'' rešenju – bezbedno realizovanom transportu bez ikakvih poremećaja.
2.

IZLAZNI PODACI SAVREMENIH DOSTUPNIH SOFTVERSKIH
REŠENJA

Savremena softverska rešenja nude mogućnosti praćenja prohodnosti komunikacija u
''realnom'' vremenu i kao takvi ne nude informacije o eventualnim problemima na putnoj
mreži (zastoji/uska grla – odroni, saobraćajne nezgode, radovi, kolonsko kretanje i dr.).
Navedene aplikacije su dostupne na tržištu za kupovinu kod ovlašćenih distributera, a
takođe se mogu preuzeti i besplatno (''free download'') na internetu. Savremeni telefonski
uređaji po svojoj konfiguraciji tj. tehničkom izvođenju, pružaju korisniku mogućnost
upotrebe već instaliranih aplikacija na samom uređaju i isti se nalaze u glavnom meniju
uređaja.
112

14. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Srbija, Kopaonik,10-13. april 2019.

Aplikacije nude slikovito prikazane podatke koji se dalje trebaju i moraju analizirati i
upotpuniti sa podacima koji se moraju pribaviti od nadležnih službi. Instalirane aplikacije
daju slikoviti prikaz zauzetosti putne mreže u ''realnom'' vremenu bez nekih ozbiljnih
objašnjenja. Informacija koju pruža softverski alat, omogućava da se vrši praćenje
podataka duž nekog vremenskog perioda u toku dana, u toku sedmice i u toku meseca.
Kao takve prikupljene informacije mogu ukazati da li se neka maršruta može uzimati u
dalji proces obrade. Ako se neka maršruta-komunikacija koristi sledi dalje prikupljanje
podataka preko lokalnih zajednica tj. preko nadležnih službi (npr. sektora za održavanje
puteva, vojnih odseka, ili što je najpoželjnija varijanta sa telom za koordinaciju poslova
bezbednosti saobraćaja). U komunikaciji sa istima razmenjuju se podaci koji se odnose na
trenutne aktivnosti koje se sprovode na putnim komunikacijama u nadležnosti lokalne
zajednice. Navedni podaci su od bitnog značaja za proces planiranja kao i da li će se
navedena putna komunikacija koristiti. Ako su planirani radovi na rekonstrukciji
kolovoznog zastora neke putne komunikacije, navedena komunikacija se mora isključiti
kao maršruta za transport. Ako se planira zanavljanje, zamena, osvežavanje ili postavljanje
saobraćajne signalizacije isti utiču na buduće odvijanje saobraćaja navedenoj putnoj
komunikaciji.
Informacije prikupljene iz softverske aplikacije mogu dovesti i do zaključka o stepenu
opterećenja putne komunikacije u različitim dobima dana i utvrđivanje eventualnog
vršnog opterećenja komunikacije. Ovo je od značaja kada je u pitanju bezbednost
transporta određenih vrsta tereta koji zahtevaju, zbog svoje opasnosti, što manje
zadržavanje u pojedinim delovima naseljenih mesta. Bezbedna realizacija transporta je u
sprezi sa bezbednošću saobraćaja. Eventualni kvar sredstva ili saobraćajna nezgoda
(prevrtanje vozila praćeno izlivanjem tereta ili rasipanjem tereta) tokom procesa transporta
utiču direktno na drue učesnike u saobraćaju.
U situaciji kada je neophodno realizovati transport u gradsko jezgro npr. centar grada
Beograda, neophodno je predvideti koju je putnu komunikaciju neophodno izbegavati i u
kom delu dana. Takođe, neophodno je definisati prioritetnu komunikaciju kretanja i
krajnju alternativu, kao i putne komunikacije na koje je moguće računati (Slike 1. i 2.).
U procesu definisanja prioritetne i alternativne putne komunikacije mora da se vodi
računa da nema bitnijeg povećanja puta transporta i povećanja vremena angažovanja
vozača, čime bi se povećao stepen rizika za nastajanje saobraćajne nezgode. Sa finansijske
tačke gledišta najkraća odabrana maršruta znači finansijsku uštedu, ali ne znači da je
navedena maršruta ujedno i optimalna sa aspekta bezbednosti transporta (time i
bezbednosti saobraćaja). Najčešće ja najkraća putna komunikacija, komunikacija sa
neadekvatnim parametrima bezbednosti saobraćaja. Ako se usmeri pažnja na čoveka i put
kao faktore bezbednosti saobraćaja moraju se sagledati efekti na opterećenje vozača (često
zaustavljanje, česte promene režima kretanja, veća gustina saobraćaja - kolonsko kretanje,
konfliktne situacije i dr.).
Optimalna (prioritetna) putna komunikacija se mora odlikovati sa što većim brojem
poprečnih saobraćajnica koje povezuju paralelne putne komunikacije sa putnom
komunikacijom koja je određena kao prioritetna. Ovo omogućava eliminisanje negativnih
efekata u saobraćajnom toku i izbegavanje konfliktnih situacija za vozača.
Ukoliko se radi o putnim komunikacijama sa uključenim većim rastojanjima uz
prolaske kroz tranzitna gradska jezgra tada je takođe neophodno koristiti dostupne
informacije o putnim objektima, mogućim uskim grlima (suženje puta, serpentine, radovi
na putu...).
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U navednim situacijama, dostupnost potrebnih informacija pružaju sajtovi
organizacija/preduzeća koja su nadležna za deonice puta kao i lokalne zajednice kroz koje
se tranzitira. Ono sa čime se lica koja planiraju transport suočavaju jeste problem nosivosti
kolovozne konstrukcije na putnoj komunikaciji i problem poprečnog profila puta kada je
uključen transport tereta koji po svojim dimenzijama i težini odstupa od ustaljenih
transporta. Navedene informacije koje su centar našeg interesovanja je teško dobiti i u
dužem vremenskom periodu, a kamoli u ''realnom'' vremenu.
U navedenoj situaciji dolazi do izražaja pređašnje iskustvo kao i konstantnost u
praćenju stanja komunikacija i ažuriranju potrebnih podataka.

Slika 1. Intezitet saobraćaja – primarni
putni pravac – izvor google maps

3.

Slika 2. Intezitet saobraćaja –
sekundarni putni pravac – izvor google maps

METODOLOGIJA PRIKUPLJANJA PODATAKA ZA ANALIZU I
ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA

U cilju sagledavanja upotrebe dostupnih aplikacija tokom procesa planiranja transporta
sa osvrtom na bezbednost transporta time i na bezbednost saobraćaja urađeno je manje
istraživanje stavova lica uključenih u proces planiranja, organizacije i realizacije
transporta. Za prikupljanje podataka korišćen je inetrvju lica koji su direktno uključeni u
proces planiranja i organizacije transporta i lica uključenih u proces realizacije transporta
u svojstvu dispečerskog organa.
Prilikom izrade intervjua pitanja su usmerena na korišćenje putnih komunikacija o
kojima ispitanik nema nikakve informacije u pređašnjem radu. Razlog leži u podatku da
u slučajevima kada se transport vrši putnim komunikacijama koje su već korišćene u
transportnom procesu, u svega 6% slučajeva se koriste aplikacije za proveru trenutnog
stanja prohodnosti putne komunikacije i automatski se isključuju putne komunikacije sa
velikom gustinom saobraćaja.
Korišćena pitanja u intervjuu su:
• Koju dužnost obavlja intervjuisano lice?
• U kom delu transportnog procesa je intervjuisano lice uključeno?
• Da li u organizaciji ima uspostavljen sistem praćenja vozila?
• Da li koristi softverske aplikacije za proces odabira rute kretanja vozila?
• Ako koristi, koliko često koristi (1 ili 2-5/5, 3/5,4/5 ili stalno)?
• Da li se koristi softverska aplikacija pre otpočinjanja transporta za potvrdu ili
eventualnu izmenu rute kretanja transportnog sredstva?
114

14. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Srbija, Kopaonik,10-13. april 2019.

Ako koristi softverska aplikacija, koliko često koristi (1 ili 2-5/5, 3/5,4/5 ili
stalno)?
• Da li koristi softverske aplikacije tokom transporta za potvrdu ili eventualnu
izmenu rute kretanja transportnog sredstva?
• Ako koristi, koliko često koristi (1 ili 2-5/5, 3/5,4/5 ili stalno)?
Prikupljeni podaci su analizirani putem deskriptivne statistike u cilju grupisanja i
sredjivanja dobijenih podataka uzimajući u obzir medijan skupa podataka koji je korišćen
za donošenje odgovarajućih zaključaka iz podataka istaknutih na grafikonu, a raspon
podataka podataka je korišćen za isticanje opsega dobijenih vrednosti i kao dodatna
potvrda dobijene vrednosti medijane skupa podataka.
•

4.

REZULTATI- ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA

U procesu planiranja za utvrđivanje prohodnosti putne komunikacije, na osnovu
prikpuljenih podataka, uočeno je da oko 52% lica stalno ili često koristi usluge dostupnih
aplikacija i to:
• stalno koristi 9% ispitanika,
• za 80% transportnih zadataka koristi 18% ispitanika i
• za 60% transportnih zadataka koristi 25% ispitanika

Slika 3. Stepen upotrebe softverskih alata u procesu planiranja

Medijan skupa podataka čini srednji podatak podataka dobijenih ukazujući da se u
načelu povremeno koriste usluge dostupnih aplikacija.
Raspon podataka x1 , x 2 ,...x n poređanih prema veličini ukazuje da je raspon podataka

x n − x1 ≈ 24%

Navedni podaci prikazani na dijagramu 1. ukazuju da se prohodnosti putne mreže, a
samim tim i predviđanju mogućih događaja kao posledica stanja saobraćajnog toka
poklanja prosečna pažnja.
Kada je u pitanju korišćenje softverskih alata neposredno pre otpočinjanja transporta,
uočeno je da ispitanici intezivnije koriste informacije putem dostupnih aplikacija radi
eventualne izmene rute kretanja transportnog sredstva. Oko 61% lica koristi usluge stalno
ili često:
• stalno koristi 9% ispitanika,
• za 80% transportnih zadataka koristi 21% ispitanika i
• za 60% transportnih zadataka koristi 31% ispitanika
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Slika 4. Stepen upotrebe softverskih alata neposredno pre otpočinjanja transporta

Medijan skupa podataka ukazuje da se u načelu često koriste usluge dostupnih
aplikacija.
Raspon podataka x1 , x 2 ,...x n poređanih prema veličini ukazuje da je raspon podataka

x n − x1 ≈ 22%

Analizom prethodna dva dijagrama uočava se:
• povećanje procenta učestalosti korišćenja navedenih aplikacija. Povećanje je
neznatno iako se očekivalo da će ovaj procenat biti daleko veći.
• Broj ispitanika koji koriste dostupne aplikacije tokom procesa planiranja i
pred samu realizaciju transporta se ne menja ukazujući da lica imaju ''naviku''
korišćenja ove vrste alata.
• Da ispitanici pre koriste aplikacije za proveru planirane rute transporta nego
li za sam proces planiranja transporta.
• Broj ispitanika koji ne koriste dostupne aplikacije tokom procesa planiranja i
pred samu realizaciju transporta se ne menja ukazujući da određeni broj
lica7ispitanika nemaju ''naviku'' korišćenja ove vrste alata.
Analiza je obuhvatala i podatke koji se odnose na korišćenje aplikacija tokom
realizacije transporta. Analizom podataka je ustanovljeno da se broj ispitanika koji ne
koriste ovu mogućnost tokom realizacije transporta značajno povećava, što je i prikazan
na dijagramu 3.
Medijan skupa podataka ukazuje da se u načelu da se u slučaju povremeno koriste
usluge dostupnih aplikacija.
Raspon podataka x1 , x 2 ,...x n poređanih prema veličini ukazuje da je raspon podataka

x n − x1 ≈ 34%

Slika 5. Stepen upotrebe softverskih alata tokom transporta

Analizom prethodna tri dijagrama uočava se:
• Znatno smanjenje upotrebe dostupnih aplikacija tokom samog procesa
realizacije transporta.
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Broj ispitanika koji uopšte ne koriste dostupne aplikacije tokom procesa
realizacije transporta se udvostručio.
• Stepen upotrebe aplikacija tokom same realizacije transporta je prepolovljen
sa 61% na svega 30%.
Kada je u pitanju korišćenje softverskih alata tokom transporta, uočeno je značajno
smanjenje ispitanika koji koriste informacije putem dostupnih aplikacija radi eventualne
izmene rute tokom kretanja transportnog sredstva.
U komunikaciji sa ispitanicima uočeno je da je odstupanje dobijenog rezultata od
očekivanog posledica nepoverenja u brzinu ažuriranja podataka na osnovu kojih aplikacija
daje prikaze na mapi.
•

5.

ZAKLJUČAK

Dostupnost i selekcija informacija prema nivoima upravljanja omogućava uspešnost
transportnog procesa. Bezbednost saobraćaja mora zauzimati značajno mesto u procesu
planiranja transporta.
U procesu planiranja se mora voditi računa da se smanje negativni efekti faktora
bezbednosti saobraćaja. U zavisnosti od mogućnosti uticaja, definišu se i postupci svih
činilaca u procesu planiranja transporta.
Na put (putne komunikacije) kao faktor bezbednosti saobraćaja u fizičkom smislu
može direktno uticati upravljač puta i indirektno korisnik putne komunikacije. Upravljač
puta svojim planskim dokumentima definiše aktivnosti na koje lice u procesu planiranja
transporta ne može uticati. Korisnik putne mreže – npr. vozač (faktor bezbednosti
saobraćaja) svojim nemarom može uticati na prohodnost putne komunikacije. Stoga,
prikupljanje i analiza svih dostupnih podataka o putnoj komunikaciji daje nam
sveobuhvatnu sliku o mogućnosti ili nemogućnosti korišćenja neke od mogućih putnih
komunikacija u procesu transporta.
Mogućnost selekcije informacija prema nivoima planiranja, u skladu sa podelom
aktivnosti u procesu planiranja omogućavaju različite selekcije izlaznih rezultata (ruta
kretanja transportnih sredstava) prema ukazanoj potrebi.
Proces transporta mora biti praćen kako kritičnim tako i ne kritičnim aktivnostima koje
pružaju mogućnost selekcije informacija u toku procesa planiranja, organizacije i
realizacije transporta. U skladu sa stepenom kritičnosti aktivnosti, može se vršiti selekcija
pristiglih informacija i njihova obrada. Na osnovu prikupljenih informacija o prohodnosti
neke putne komunikacije, mogu se preduzimati korektivne aktivnosti sa ili bez izmene
planiranog transporta.
Cilj svakog lica u procesu planiranja transporta jeste da omogući elastičnost planiranog
procesa kako bi se uskladile aktivnosti sa zahtevima i po potrebi brzo otklonila nastala
odstupanja u procesu realizacije transporta.
Sam proces bezbednosti saobraćaja direktno utiče na proces transporta i stepen njegove
realizacije čime se i nameće potreba da ovom podsistemu većeg transportnog sistema
posvetimo podjednaku pažnju zato što od istog u celini zavisi uspešnost, pravovremenost
i neprekidnost transportnog sistema.
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UTICAJ PREKOMERNE DNEVNE POSPANOSTI NA BEZBEDNOST
SAOBRAĆAJA
THE IMPACT OF EXCESSIVE DAYTIME SLEEPINESS ON ROAD
SAFETY
Jelica Davidović1, Verica Davidović2
Rezime: Spavanje je prirodno, periodično i fiziološki reverzibilno stanje umanjene budnosti, koje
karakterišu smanjena percepcija i reagovanje na spoljašnje draži. Ono je praćeno kompleksnim
bihejvioralnim (hrkanje, mrmljanje, okretanje u krevetu itd.) i biološkim procesima (izmena srčane
frekvencije, disanja, lučenja hormona itd.). Može se definisati i kao nesvesno stanje iz koga se osoba
može probuditi senzornim ili drugim dražima. Poremećaj spavanja može uzrokovati emocionalne
promene, poteškoće pamćenja, lošije motoričke sposobnosti, samim tim i uticati na vožnju. Dnevna
pospanost je težak i potencijalno opasan simptom koji često bude neprepoznat. Uzrokovana je
poremećajem kvaliteta ili kvantiteta sna. Prekomerna dnevna pospanost je značajan problem, sa
prevalencijom od 18%. Cilj ovog rada je da se prikaže uticaj prekomerne dnevne pospanosti na
bezbednost saobraćaja, sa posebnim akcentom na profesionalne vozače.
Ključne reči: prekomerna dnevna pospanost, profesionalni vozači, bezbednost saobraćaja
Abstract: Sleep is a natural, periodically and physiologically reversible state of reduced alertness,
characterized by reduced perception and response to external anxiety. It is accompanied by complex
behavioral (snoring, mumbling, turning in bed, etc.) and biological processes (changes in heart rate,
breathing, hormones secretion, etc.). It can also be defined as an unconscious state from which a
person can wake up with sensory or other stimuli. Sleep disorder can cause emotional changes,
memory difficulties, poor motor skills, and therefore affect driving. Daytime sleepiness is difficult
and potentially dangerous symptom that is often unrecognized. It is caused by a disorder of quality
or quantity of sleep. Excessive daytime sleepiness is a significant problem with a prevalence of 18%.
The aim of this paper is to show the effect of excessive daily sleepiness on traffic safety, with a
special emphasis on professional drivers.
Keywords: Excessive daytime sleepiness, professional drivers, road safety
Jelica Davidović, mast. inž.saobraćaja, asistent, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet,
jelicadavidovic@sf.bg.ac.rs
2 dr Verica Davidović, doktor medicine, specijalizant neurologije, Specijalna bolnica za interne bolesti
Mladenovac, verricadavidovic@gmail.com e-mail
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1.

UVOD

Spavanje je prirodno, periodično i fiziološki reverzibilno stanje umanjene budnosti,
koje karakterišu smanjena percepcija i reagovanje na spoljašnje draži. Ono je praćeno
kompleksnim bihejvioralnim (hrkanje, mrmljanje, okretanje u krevetu itd.) i biološkim
(izmena srčane frekvencije, disanja, lučenja hormona itd.) procesima. Može se definisati i
kao nesvesno stanje iz koga se osoba može probuditi senzornim ili drugim dražima, i u
tom smislu se razlikuje od kome, koja je takođe nesvesno stanje, ali se iz nje na ovaj način
ne može probuditi (Kostić i dr., 2007).
Spavanje je kompleksan proces, sastavljen od više faza, od kojih svaka ima specifične
karakteristike. Tokom njega dolazi do različitih bioloških i bihejvioralnih promena i
događaja koji su u vezi sa odgovarajućim fazama spavanja. Bihejvioralne događaje, kao
što je mrmljanje ili okretanje u krevetu, moguće je neposredno posmatrati, dok se za
registrovanje fizioloških (prvenstveno neurofizioloških) promena tokom spavanja
u naučne ili dijagnostičke svrhe koristi polisomnografija. To je neinvazivna metoda kojom
se tokom (obično celovečernjeg) spavanja mere različiti fiziološki parametri. Osnovni
parametri koji se prate u neurofiziološkim ispitivanjima (naučnoistraživačkim i kliničkim)
jesu elektroencefalogram (EEG), elektrookulogram (EOG - merenje aktivnosti
pokreta očiju)
i
površinski elektromiogram (EMG
ispitivanje
električne mišićne aktivnosti) mišića u predelu brade i vrata. Takođe, u zavisnosti od cilja
obavljanja polisomnografije, prate se i drugi parametri (EKG, zasićenost krvi kiseonikom,
položaj tela, intenzitet disanja, pokreti ekstremiteta...), koji se mogu kombinovati i sa
podacima o ponašanju osoba tokom spavanja dobijenim audio i video tehnologijom, kako
bi se došlo do što preciznijih i obuhvatnijih informacija. Postoji dve vrste spavanja, koja
se razlikuju na osnovu toga da li se može videti pomeranje očnih jabučica iza zatvorenih
očnih jabučica, a to su REM (rapid eye movement)- spavanje sa brzim pokretima očnih
jabučica, poznato kao i paradoksalno i nREM (non rapid eye movement)-spavanje bez
brzih pokreta očiju ili sporotalasno spavanje. Najčešće korišćena skala za subjektivno
merenje pospanosti je Epfortova skala pospanosti, sastavljena je od pitanja koja pacijent
popunjava, vezana za svakodnevne aktivnosti, i ukupan broj bodova je od 0-24 (Gemma
and Steier, 2012).
Najbolja objektivna skala za merenje pospanosti je prikrivena pospanost, koja se meri
testom višestrukog uspavljivanja (MSLT). Test se izvodi u dnevnim uslovima, nakon
sprovedene celonoćne kompletne polisomnografije, uz kontinuirano praćenje EEG, EOG
i EMG signala. Ispitanik dobija pet mogućnosti da zaspi, u trajanju po 20 minuta, u
razmaku od dva sata, u uslovima koji pogoduju spavanju (zatamnjena prostorija,
optimalna temperatura i vlažnost vazduha, bez buke i drugih spoljašnjih stimulusa), pri
čemu se meri latenca uspavljivanja za svaku od navedenih 5 mogućnosti, kao i prosečna
latenca uspavljivanja. Smatra se da je nalaz normalan ako je prosečna latenca
uspavljivanja 8 ili više minuta, a da se svaki nalaz ispod 5 minuta može tumačiti kao
prekomerna pospanost (Popević, 2015).
Poremećaj spavanja može uzrokovati emocionalne promene, poteškoće pamćenja,
lošije motoričke sposobnosti i dr. Postoji nekoliko različitih dijagnostičkih klasifikacija
poremećaja spavanja, među kojima je najobuhvatnija Međunarodna klasifikacija
poremećaja spavanja (ISCD) Američkog udruženja za poremećaje spavanja koja ima
sedam kategorija: 1) nesanice ili insomnije, 2) poremećaji spavanja povezani sa
poremećajima disanja, 3) prekomerna dnevna pospanost ili hipersomnija , 4) poremećaj
cirkadijalnog ritma spavanja i budjenja, 5) poremećaji pokreta u snu, 6) parasomnije
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(hrkanje, halucinacije, noćne more..), i 7) ostali poremećaji spavanja (Michael and Sateia,
2014).
Prekomerna dnevna pospanost je značajan problem, sa prevalencijom od 18%. Dnevna
pospanost je težak i potencijalno opasan simptom koji često bude neprepoznat.
Uzrokovana je poremećajem kvaliteta ili kvantiteta sna. U to mogu da budu uključeni
multipli neurološki, psihološki, kardiološki ili pulmološki poremećaji. Faktori rizika za
pojavu prekomerne dnevne pospanosti mogu biti gojaznost, depresija, hronično slabo
spavanje. U kliničkim istraživanjima najčešći uzroci su opstruktivna noćna apneja i
periodični poremećaji pokreta u snu, npr. sindrom nemirnih nogu (Gemma and Steier,
2012).
Opstruktivna noćna apnea je poremećaj disanja tokom spavanja koji se karakteriše
ponavljanim opstrukcijama gornjih disajnih puteva, naizmeničnim hipoksijama i
poremećejem sna praćenog prekidima sna tokom spavanja (Douglas et al., 1994). Klasična
trijada simptoma u opstruktivnoj noćnoj apnei su hrkanje, prekid disanja primećen od
strane druge osobe i prekomerna dnevna pospanost. Pored njih postoje i drugi simptomi
kao što su nemiran san, noćno mokrenje, insomnia, jutarnje glavobolje, budjenje sa
nedostatkom vazduha, snižen libido (Durán et al., 2001).
Peridočni poremećaji pokreta ekstremiteta su još jedan od najčešćih poremećaja
spavanja i potencijalni uzrok prekomerne dnevne pospanosti. Prvo je primećena
povezanost kod pacijenata sa sindromom nemirnih nogu, sa verovatnoćom od 80%
pacijenata sa sindromom nemirnih nogu koji su podvrgnuti polisomnografskom
ispitivanju koji imaju u periodični poremećaj pokreta ekstremiteta (PLMD). Karakteristika
za ovaj sindrom je pojava nevoljnih pokreta udova kao što su udaranje i trešenje, najviše
u nREM fazi spavanja i to tokom prve polovine noći (Gemma and Steier, 2012). Osobe
koje pate od ovog sindroma nisu svesne da se tokom noći bude mnogo puta, ova kratka
budjenja toliko remete san da uzrokuju prekomernu pospanost u toku dana. Sindrom
nemirnih nogu (RLS) klinički definisan prisustvom neodoljive potrebe da se noge
pokreću, sa ili bez osećaja parestezija. Četiri neophodna i dovoljna klinička simptoma
definišu subjektivne tegobe obolelih osoba, a to su istovremeno i esencijalni dijagnostički
kriterijumi: neodoljiva potreba (nagon) da se noge pokreću, obično praćena neprijatnim
senzacijama (disestezijama), motorni „nemir“, pojava ili pogoršanje tegoba tokom
mirovanja (odmora) i pojava ili pogoršanje tegoba tokom noći. Obolele osobe sa težom
formom RLS-a imaju hronično i značajno skraćen period spavanja, koji prate umor,
zamorljivost tokom dnevnih aktivnosti, teškoće koncentracije (Stamenković i dr., 2014).
Na osnovu gore navedenog može se zaključiti da prekomerna dnevna pospanost utiče
na pojavu umora i veoma je opasna kod vozača, a pre svega kod profesionalnih vozača
koji najveći deo svog vremena provode u vožnji. Prekomerna dnevna pospanost je
uzrokovana poremećajem kvaliteta ili kvantiteta sna, koji zapravo predstavljaju i
najuticajnije faktore za razvoj umora kod profesionalnih vozača (Davidović i Antić, 2018).
Saobraćajne nezgode koje nastaju usled umora vozača su veoma česte. U pojedinim
delovima sveta oko polovine nezgoda sa profesionalnim vozačima događa se upravo zbog
umora. Cilj ovog rada je da se prikaže uticaj prekomerne dnevne pospanosti na bezbednost
saobraćaja, sa posebnim akcentom na profesionalne vozače.
Značaj ovog rada za lokalnu zajednicu ogleda se u utvrđivanju faktora koji utiču na
pojavu prekomerne dnevne pospanosti. Definisanjem uticajnih faktora mogu se precizno
definisati preventivne mere za unapređenje bezbednosti saobraćaja na lokalnom nivou.
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2.

METODOLOGIJA

Uticaj prekomerne dnevne pospanosti je ispitivan uz pomoć Epfortove skale
pospanosti. Podaci su prikupljeni metodom ankete. Istraživanjem je obuhvaćeno 265
profesionalnih vozača i sprovedeno je pred početak smene, tako da je utvrđena
prekomerna dnevna pospanost pre preuzimanja vozila. Pored 8 pitanja o svakodnevnim
aktivnostima, koja sadrži Epfortova skala, prikupljeni su i podaci o količini i kvalitetu sna.
Epfortovu skalu pospanosti je razvio dr Džons (Johns) 1990. godine. Merni instrument
je primarno razvijen za utvrđivanje dnevne pospanosti kod pacijenata, sastoji se od
upitnika koji čini 8 pitanja u formi četvorostepene skale (od 0 do 3). Ispitanici na skali od
0 do 3 zaokružuju koja je verovatnoća da će zaspati obavljajući svakodnevne aktivnosti
(pri čemu 0 označava da neće zaspati, a 3 da je veoma velika verovatnoća da će zaspati).
Primena ovog metoda je pogodna kod profesionalnih vozača, jer je potrebno samo par
minuta da se popuni upitnik. Pitanja su jasna i odnose se na verovatnoću da će zaspati pri
obavljanju sledećih aktivnosti:
•
Sedim i čitam (novine, knjigu…)
•
Gledam TV
•
Pasivno sedim na javnom mestu (slušam neko predavanje ili prisustvujem nekom
sastanku)
•
Prevozim se (u svojstvu putnika) u vozilu duže od sat vremena
•
Opružim se na krevet (posle podne, u toku dana)
•
Opušteno sedim i pričam sa nekim
•
Sedim mirno nakon ručka (bez alkohola)
•
Čekam u saobraćaju više minuta u svojstvu vozača
Ishod ESS se dobija sumiranjem odgovora na svih 8 pitanja, ukoliko ispitanik nije
odgovorio na svih 8 pitanja isključuje se iz analize. Johns (1991) i Johns and Hocking,
(1997) ukazuju da su normalne vrednosti ESS skale do 10, odnosno da prekomernu
dnevnu pospanost imaju svi ispitanici čiji je skor veći od 10.
Na kraju, kada je utvrđena dnevna pospanost istraživana je veza između količine sna i
prekomerne dnevne pospanosti, kao i kvaliteta sna i prekomerne dnevne pospanosti.
3.

REZULTATI

Istraživanjem je obuhvaćeno 265 profesionalnih vozača, muškog pola. Starosna
struktura je posmatrana u 4 kategorije: 8,7% ispitanika je imalo do 25 godina, 29,8%
između 25 i 35 godina, 36,6% ispitanika je pripadalo starosnoj kategoriji 36-45 godina i
četvrtina ispitanika je starija od 45 godina (24,9%).
Oko trećine ispitanika nije imalo dovoljno sna u noći pre testiranja (34,7%).
Dovoljnom količinom sna smatra se ukoliko je vozač imao najmanje 6 sati sna prethodne
noći. Anketirani vozači su odgovorili i na pitanje o kvalitetu sna, 12,8% ispitanika je imalo
loš san (česta buđenja, problem da zaspe, noćne more i sl.).
Primenom Epfortove skale pospanosti utvrđeno je da je 17,7% anketiranih vozača pre
početak smene imalo prekomernu dnevnu pospanost, što se smatra izuzetno lošom
vrednošću indikatora sa aspekta bezbednosti saobraćaja. Dakle, od 265 profesionalnih
vozača, 47 je imalo prekomernu dnevnu pospanost u momentu preuzimanja smene što
predstavlja veliki rizik sa aspekta bezbednosti saobraćaja.
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Tabela 1. Raspodela vozača prema starosti i pojavi prekomerne dnevne pospanosti

Starost vozača

do 25
25-35
36-45
45+
Total

Da li vozač ima prekomernu dnevnu pospanost?
ne
da
N
N%
N
N%
18
78,3%
5
21,7%
59
74,7%
20
25,3%
82
84,5%
15
15,5%
59
89,4%
7
10,6%
218
82,3%
47
17,7%

Ukoliko se analizira procenat vozača sa prekomernom dnevnom pospanošću u odnosu
na starosnu strukturu uočava se da je četvrtina vozača starih između 25 i 35 godina imala
prekomernu dnevnu pospanost, kao i petina mlađih od 25 godina. Može se zaključiti da su
mladi (mlađi od 35 godina) rizičniji sa aspekta bezbednosti saobraćaja, jer su znatno više
izloženi problemu prekomerne dnevne pospanosti pred sam početak smene. Naime, svaki
peti vozač mlađi od 25 godina i svaki četvrti starosti između 25 i 35 godina imaju
prekomernu dnevnu pospanost, dok je kod starijih vozača taj problem manje izražen. Čak
svaki deseti vozač stariji od 45 godina i svaki sedmi vozač starosti od 36-45 godina ima
problem u vidu prekomerne dnevne pospanosti. Međutim, primenom χ2 testa nezavisnosti
nije utvrđena statistički značajna razlika između nivoa dnevne pospanosti i starosti vozača
(χ2=0,151, p=0,111).
Tabela 2. Raspodela vozača sa prekomernom dnevnom pospanošću u odnosu na količinu
i kvalitet sna

Da li je imao kvalitetan san?
Da li je imao dovoljno sna?

dobar
loš
ukupno
nedovoljno
dovoljno
ukupno

Da li vozač ima prekomernu dnevnu pospanost?
ne
da
N
N%
N
N%
203
87,9%
28
12,1%
15
44,1%
19
55,9%
218
82,3%
47
17,7%
62
67,4%
30
32,6%
156
90,2%
17
9,8%
218
82,3%
47
17,7%

Man-Vitnijevim U testom ispitana je zavisnost između nivoa dnevne pospanosti i
količine sna. Primenom Man-Vitnijevog U testa utvrđena je statistički značajna razlika
između nivoa dnevne pospanosti i količine sna (U=5967, Z=-3,354, p<0,01). Utvrđena
razlika između grupa je negativna, odnosno vozači koji imaju veću vrednost na Epfortovoj
skali pospanosti manje su spavali.
Primenom Man-Vitnijevog U testa utvrđena je statistički značajna razlika između
nivoa dnevne pospanosti i kvaliteta sna (U=1270, Z=-6,372, p<0,05). Utvrđena je
statistički značajna razlika između grupa, koja je negativna, odnosno vozači koji imaju
veću vrednost na Epfortovoj skali pospanosti imaju loš kvalitet sna.
Na osnovu ovih rezultata može se potvrditi da količina i kvalitet sna utiču na razvoj
prekomerne dnevne pospanosti. Zatim, prekomerna dnevna pospanost izaziva umor, a
jedna od posledica vožnje pod uticajem umora jesu saobraćajne nezgode. Ovim
istraživanjem mogu se potvrditi nalazi do kojih su došli Davidović i Antić (2018), da su
količina i kvalitet sna veoma uticajni faktori, faktori koji dovode do povećanog rizika za
nastanak saobraćajnih nezgoda usled umora vozača.
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4.

DISKUSIJA

Evropsko udruženje za istraživanje sna (European Sleep Research Society, ESRS) je
2013. godine, sprovelo anketno internet istraživanje o prisustvu i uticaju prekomerne
dnevne pospanosti u toku vožnje. Istraživanjem je obuhvaćeno preko 12000 ispitanika iz
19 zemalja Evrope u koje spada i Srbija. Primenom logističke regresije ispitivana je veza
između pojedinih promenljivih. Rezultati pokazuju da je prekomerna dnevna pospanost u
vožnji bila zastupljena kod oko 17% ispitanika u zavisnosti od zemlje do zemlje, sa
rasponom od 6 do 35%. Utvrdili su da je 7% ispitanika imalo saobraćajnu nezgodu nastalu
usled pospanosti vozača. Najčešći razlog je bio loš kvalitet sna u noći pre nezgode (42,5%)
i generalno loše navike spavanja (34,1%), (Gonçalves et al., 2015).
Pored istraživanja u Evropi, značaj ovoj temi dat je u Americi, Tef (2014) procenjuje
da je problem pospanosti vozača u SAD prisutan u čak 21% saobraćajnih nezgoda sa
smrtnim ishodom i 13% nezgoda sa teškim telesnim povredama.
Ovom temom se bave autori nekoliko godina, do sličnih rezultata došla je Davidović
(2013), ukazujući da je u Srbiji 17% profesionalnih vozača zaspalo u toku vožnje, od toga
32% više od 4 puta u poslednje 2 do 3 godine.
Davidović i Davidović (2017) su pokazale da je jedan od najznačajnijih uzroka dnevne
pospanosti poremećaj sna (malo spavanja ili isprekidan san). One su pokazale da klasičnu
trijada simptoma u opstruktivnoj noćnoj apnei čine hrkanje, prekid disanja primećen od
strane druge osobe i prekomerna dnevna pospanost. Istraživanje koje su sprovele među
profesionalnim vozačima pokazuje da je 72,2% anketiranih profesionalnih vozača u Srbiji
u proteklih godinu dana bilo pospano u toku vožnje, a 17,2% anketiranih profesionalnih
vozača u Srbiji je u proteklih godinu dana zaspalo u toku vožnje. Anketnim istraživanjem
profesionalnih vozača Davidović i Davidović (2017) su utvrdile da je 7,5 puta veća
verovatnoća da ukoliko profesionalni vozač oseća pospanost u toku vožnje ima loš kvalitet
sna i 12 puta je veća verovatnoća da vozač zaspi u toku vožnje ako spava manje od 6 sati.
Davidović i Davidović (2017) ukazuju da nije utvrđena statistički značajna veza
između pospanosti i umora, što se može objasniti ne prihvatanjem pospanosti od strane
vozača, odnosno vozači ignorišu umor, ne preduzimaju odgovarajuće mere i zato dolazi
do sna u toku vožnje. Kako bi se izbeglo njihovo poricanje pospanosti u toku vožnje u
ovom istraživanju je sproveden test koji se sastoji od 8 pitanja o svakodnevnim
aktivnostima, a ne o vožnji. Test je primenjen pred početak smene, kako bi se utvrdio nivo
pospanosti u tom momentu.
Rezultati istraživanja prikazanog u ovom radu potvrđuju da su količina i kvalitet sna
faktori koji utiču na razvoj prekomerne dnevne pospanosti, odnosno na rizik za nastanak
saobraćajnih nezgoda usled umora kod vozača. Stalnim praćenjem prekomerne dnevne
pospanosti na nivou lokalne zajednice može se pratiti promena stanja bezbednosti
saobraćaja i vršiti rangiranje lokalnih zajednica sa ovog aspekta.
5.

ZAKLJUČAK

Uticaj prekomerne dnevne pospanosti na bezbednost saobraćaja se jasno uočava na
osnovu prikazanih svetskih i domaćih iskustava, kao i na osnovu sporvedenog istraživanja.
Može se zaključiti da na pojavu prekomerne dnevne pospanosti značajno utiču količina i
kvalitet sna. Nedovoljna količina sna i loš kvalitet sna utiču na razvoj prekomerne dnevne
pospanosti kod vozača, koji izaziva umor, a vožnja pod uticajem umora dovodi do
saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.
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U cilju smanjenja saobraćajnih nezgoda nastalih pod uticajem umora predlaže se
praćenje nivoa dnevne pospanosti pre početka smene svakodnevno. Analiza rezultata i
odgovarajuća dijagnostika, a zatim lečenje.
Značaj ovog rada za lokalnu zajednicu ogleda se u mogućnosti praćenja nivoa
pospanosti kod profesionalnih vozača pre početka smene. Na taj način omogućilo bi se
praćenje stanja bezbednosti saobraćaja sa ovog aspekta na nivou lokalnih zajednica.
Kontinuiranim praćenjem vrednosti ovog indikatora mogu se otkriti bolesti spavanja i
odgovarajućom dijagnostikom lečiti. Na taj način bi se povećao kvalitet života
profesionalnih vozača, kvalitet transporta u transportnim kompanijama, ali i bezbednost
saobraćaja, a smanjili bi se troškovi saobraćajnih nezgoda.
Pravovremenom dijagnostikom bolesti spavanja kao što su opstruktivna noćna apnea i
drugi poremećaji disanja tokom sna može se smanjiti rizik za nastanak saobraćajnih
nezgoda usled umora vozača.
6.
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METOD ZA ANALIZU STEPENA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA
METHOD FOR THE ANALYSIS OF THE STAGE OF TECHNICAL
DATA OF THE VEHICLE
Vladan Popović1
Rezime: Bezbednost saobraćaja pored faktora čovek, put i okruženje, suštinski zavisi i od faktora
vozilo. Imajući to u vidu, brojna istraživanja su posvećena razvijanju modela kojima se može oceniti
nivo tehničke ispravnosti vozila. Modeli koji tehničku ispravnost ne posmatraju isključivo u smislu,
ispravno/neispravno, definišu stepen ispravnosti vozila. Istraživanje opisano u ovom radu je
zasnovano na fuzzy logici u cilju utvrđivanja stepena tehničke ispravnosti vozila. U tu svrhu
definisani su fuzzy skupovi kočnog koeficijenta, razlike sila kočenja i osvetljenosti dugog svetla. S
obzirom na to, predmetni sistem čine tri ulazne promenljive i definisana su 27 fuzzy pravila. Uzorak
su činili podaci sa tehničkih pregleda vozila kategorije M1 – putničko vozilo. Najveći stepen
tehničke ispravnosti je bio 0,8415, a najmanji 0,6000 (izuzimajući vozila koja su tehnički
neispravna). Ovo i slična istraživanja mogu biti korisna donosiocima odluka u lokalnim zajednicama
kada je reč o aktivnostima vezanim za utvrđivanje postojećeg stanja u oblasti tehničke ispravnosti
vozila, a time i aktivnostima u pogledu predloga odgovarajućih mera.
Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, Tehnička ispravnost vozila, Fuzzy logika, Fuzzy skup,
Lokalna zajednica.
Abstract: The safety of traffic along the factors of man, path and environment, depends essentially
on the vehicle factor. With this in mind, numerous studies are devoted to developing models that
can assess the level of roadworthiness of vehicles. Models that do not observe roadworthiness
exclusively in terms of, correctly / incorrectly, define the degree of correctness of the vehicle. The
research described in this paper is based on the fuzzy logic in order to determine the degree of
roadworthiness of the vehicle. For this purpose, fuzzy sets of braking coefficient, differential braking
force and high beam illumination are defined. In view of this, the subject matter the system consists
of three input variables and 27 fuzzy rules are defined. The sample was compiled from the technical
inspection of vehicles of category M1 - passenger vehicle. The highest degree of roadworthiness
was 0,8415, and the smallest was 0,6000 (excluding vehicles that were technically defective). This
1
Vladan Popović, dipl. inž. saobraćaja, Agencija za bezbednost saobraćaja, Bulevar Mihajla Pupina broj 2,
Novi Beograd, Srbija, vladan.popovic@abs.gov.rs
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and similar research may be useful to decision makers in local communities when it comes to
activities related to determining the current state of the roadworthiness, and thus to the activities
related to the proposal of appropriate measures.
Keywords: Traffic safety, Technical vehicle safety, Fuzzy logic, Fuzzy sets, Local community.

1.

UVOD

U ovom radu razmatran je stepen tehničke ispravnosti vozila. Brojnim analizama je
već uspostavljena veza između tehničke ispravnosti vozila i broja saobraćajnih nezgoda,
odnosno vozilo je pored vozača, puta i okoline identifikovano kao jedan od faktora
bezbednosti saobraćaja.
Nesporna je činjenica da nedostaci na vozilima doprinose saobraćajnim nezgodama,
ali je teško proceniti uticaj nedostataka vozila u odnosu na druge faktore rizika koji
doprinose nezgodama. Procene njihovog uticaja u saobraćajnim nezgodama je široka od
čak 3% (van Schoor i sar., 2001:713) gde se kao glavni razlog učešća vozila u
saobraćajnim nezgodama navodi neispravnost pneumatika, kočnica i preopterećenje, do
27% (Tanaboriboon i sar., 2005:3482) u zemljama u razvoju.
(Peter Christensen, Rune Elvik, 2007:47) su pokazali da je kod putničkih automobila
u proseku jedna tehnička neispravnost povećava stopu nastanka saobraćanih nezgoda za 3
%, s obzirom da su automobili koji su kontrolisani u proseku imali 2,18 tehničkih
neispravnosti, predstavlja povećanje stope nezgoda od oko 7 %.
Iako predstavljaju 3% od ukupnog broja registrovana vozila i 8% ukupnih putnih
kilometara vozila, Kamioni i autobusi su uključeni u 18% smrtnih slučajeva i ozbiljnih
povreda u Australiji (Mooren i sar., 2014:79).
Do sličnih zaključaka došli su i (Evgenikos i sar., 2016:2158) utvrdivši da je u 2013.
godini, više od 4.500 ljudi poginulo u saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali
kamioni ili autobusi u EU, čineći skoro 18 % svih smrtnih slučajeva saobraćajnih
nezgodama za tu godinu.
Kontrole tehničke ispravnosti kamiona posle sudara pokazale su da skoro 55 % vozila
imalo je jednu ili više tehničku neispravnost. Preko 36 % vozila imalo je neispravnost u
nekoj od komponenti kočionog sistema a skoro 20 % kamiona imalo je neispravnost u
nekom aspektu svetlosnog sistema (Blover i sar., 2010:21).
Takođe je dokazano da periodični tehnički pregledi vozila i tromesečna kontrola
pritiska pneumatika utiču na smanje rizika od nastanka saobraćajne nezgode. (Blows i sar.,
2003:323).
Uticaj lokalne zajednice na stepen tehničke ispravnosti vozila ogleda se u
prepoznavanju problema i podizanju svesti vozača o neophodnosti povećanja ispravnost
svojih vozila, kroz promotivno - preventivne aktivnosti na linijama tehničkog pregleda u
kojima bi se delio promotivni materijal o značaju uticaja vozila na bezbednost saobraćaja.
Rad je koncipiran na sledeći način. U drugom poglavlju definisane su metode fuzzy
skupova stepena tehničke ispravnosti vozila. U poglavlju 3 dat je pregled podataka
tehničkih pregleda za 10 putničkih vozila. Analiza obrađenih podataka vršena je u
poglavlju 4. Zaključak i budući pravci istraživanja su dati u poglavlju 5.
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2.

MATERIJAL I METODE

Većina koncepata u različitim domenima ljudskog znanja u suštini su previše složena
da bi se prihvatila jednostavna ili precizna definicija (Zadeh LA, 1976:249).
Lingvista promenljiva, je promenljiva čije su vrednosti reči ili rečenice na prirodnom
ili sintetičkom jeziku. Na primer, starost je jezička promenljiva čije su jezičke vrednosti
mladi, srednjoškolci, ne mnogo mladi, stariji, veoma stari i tako dalje. Dakle, za osobu
koja recimo ima 53 godine, subjektivno možete da kažemo da je mlada sa stepenom
pripadnosti µmlada osoba=0,6 koji odgovara našoj percepciji mlade osobe (Zadeh LA
1994:48).
Za izračunavanje ulazno-izlaznog odnosa bilo koje kombinacije fuzzy sistema definišu
se ako-onda pravila (Zadeh LA 1992:426).
Iako statistika i Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima
za vozila u saobraćaju na putevima tako posmatra, tehnička ispravnost vozila nije
isključiva, odnosno vozilo ne može da se posmatra kao ispravno ili neispravno. Ne može
se za vozilo 1. koje npr. ostvaruje kočni koeficijent od 50 % reći da je ispravno a za vozilo
2. koje ostvaruje 49 % da je neispravno, jer i vozilo 2. iako ostvaruje manji kočni
koeficijent takođe će se zaustaviti prilikom forsiranog kočenja, ali će vreme zaustavljanja
kao i pređeni put ovog vozila od početka kočenja biti duže u odnosu na vozilo 1.
Pre se može reći da i jedno i drugo vozilo su ispravni sa određenim stepenom
pripadnosti fuzzy skupu prikazanog na slici 1.
U radu kao primer je obrađen stepen tehničke ispravnosti vozila vrste M1 – putničko
vozilo.
Tehničke uslove koje mora da zadovolji vozilo da bi učestvovalo u saobraćaju na
putevima, pored ostalog su i sledeći:
• Za vozila koja su prvi put registrovana pre 1. januara 2017. godine, definisana
je najmanja vrednost kočnog koeficijenta Кr, koji mora biti ostvaren pri
aktiviranju komande radnog kočenja, i koji za vrstu vozila M1 (putničko
vozilo) iznosi: Кr ≥ 50[%], dok za vozila koja su prvi put registrovana posle
1. januara 2017. godine, kočni koeficijent iznosi: Кr ≥ 58 [%].(Pravilnik o
podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u
saobraćaju na putevima, 2018)
U skladu sa uslovima koje propisuje navedeni Pravilnik, subjektivno je ocenjeno da se
fuzzy skup srednja vrednost kočnog koeficijenta nalazi u intervalu između 50 i 60 %.
Srednja vrednost skupa kočnog koeficijenta 55 % sa stepenom pripadnosti jednakim 1
pripada fuzzy skupu koje se zove „srednja vrednost skupa kočnog koeficijenta“, dok sve
ostale vrednosti u intervalu 50 i 60 % pripadaju fuzzy skupu sa rastućom ili opadajućom
vrednosti pripadnosti koja je veća od nule.
• Najveća dozvoljena razlika sila kočenja za radno kočenje na točkovima iste
osovine, u bilo kom trenutku od kada prva sila kočenja dostigne jednu trećinu
svoje maksimalne vrednosti, do trenutka kada su na oba točka postignute
najveće sile kočenja, iznosi 30 %. (Pravilnik o podeli motornih i priključnih
vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, 2018)
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Slika 1. Fuzzy skup kočnog koeficijenta

Slika 2. Fuzzy skup razlika sila kočenja

Fuzzy skup srednja vrednost razlika sila kočenja nalazi u intervalu između 10 i 30 %.
Srednja vrednost skupa kočnog koeficijenta 20 % sa stepenom pripadnosti jednakim 1
pripada fuzzy skupu koje se zove „srednja vrednost skupa razlika sila kočenja“, dok sve
ostale vrednosti u intervalu 10 i 30 % pripadaju fuzzy skupu sa rastućom ili opadajućom
vrednosti pripadnosti koja je veća od nule.
• Najmanja osvetljenost, za vozila prvi put registrovana u Republici Srbiji
nakon 1. jula 2012. godine, merena regloskopom u zoni najveće osvetljenosti
dugog svetla mora biti za vozila vrsta M sa halogenim sijalicama sa jednom
žarnom niti najmanje - 32 luxa. (Pravilnik o podeli motornih i priključnih
vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, 2018)
Kako vozila na kojima je vršena provera tehničke ispravnosti imaju halogene sijalice
sa jednom žarnom niti definisan je fuzzy skup srednja vrednost osvetljenosti dugog svetla
koji se nalazi u intervalu između 30 i 50 luxa. Srednja vrednost skupa osvetljenosti dugog
svetla 40 luxa sa stepenom pripadnosti jednakim 1 pripada fuzzy skupu koje se zove
„srednja vrednost skupa osvetljenosti dugog svetla“, dok sve ostale vrednosti u intervalu
30 i 50 luxa pripadaju fuzzy skupu sa rastućom ili opadajućom vrednosti pripadnosti koja
je veća od nule.

Slika 3. Fuzzy skup osvetljenosti dugog svetla
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Ovako definisane ulazne promenljive fuzzy skupova korišćene su za definisanje fuzzy
pravila. Pored ulaznih promenljivih bilo je neophodno definisanje i izlaznog fuzzy skupa
stepena tehničke ispravnosti vozila čiji je izgled dat u na slici 4.
Fuzzy skup srednja vrednost stepena tehničke ispravnosti vozila nalazi u intervalu
između 0,45 i 0,75. Srednja vrednost skupa stepena tehničke ispravnosti vozila 0,6 sa
stepenom pripadnosti jednakim 1 pripada fuzzy skupu koje se zove „srednja vrednost
skupa stepena tehničke ispravnosti vozila“, dok sve ostale vrednosti u intervalu 0,45 i 0,75
pripadaju fuzzy skupu sa rastućom ili opadajućom vrednosti pripadnosti koja je veća od
nule.
Fuzzy pravila koja su proistekla iz pomenutih fuzzy skupova definisala su kao male
vrednosti fuzzy skupa kočnog koeficijenta i fuzzy skupa osvetljenosti dugog svetla,
podrazumevaju mali stepen pripadnosti skupu tehnički ispravnih vozila (pravilo malo malo), odnosno govore da vozilo sa velikim stepenom pripada skupu neispravnih vozila.
Za fuzzy skup razlika sila kočenja važi suprotno pravilo, odnosno male vrednosti fuzzy
skupa podrazumevaju veliki stepen pripadnosti skupu tehnički ispravnih vozila (pravilo
malo - veliko).
Tabela 1. Fuzzy pravila stepena tehničke ispravnosti vozila
red.
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9

fuzzy skup
kočnog
koeficijenta
malo
malo
malo
malo
malo
malo
malo
malo
malo

fuzzy skup
razlika sila
kočenje
srednje
veliko
veliko
malo
malo
malo
veliko
srednje
srednje

fuzzy skup
osvetljenosti dugog
svetla
malo
srednje
veliko
malo
srednje
veliko
malo
srednje
veliko

stepen tehničke
ispravnosti
vozila
malo
malo
srednje
malo
srednje
srednje
malo
malo
srednje

Kako ovaj sistem čine tri fuzzy skupa sa tri ulazne promenljive potrebno je definisati
27 fuzzy pravila. Deo ovih pravila prikazan je u tabeli 1, gde je navedeno da ukoliko su
sve tri ulazne promenljive male, onda je i izlazna promenljiva (stepen tehničke ispravnosti
vozila) mala.
U svrhu dalje obrade podataka, ulaznih i izlaznih promenljivih i fuzzy pravila korišćen
je softver Matlab.
U narednom poglavlju su obrađeni podaci o tehničkoj ispravnosti vozila koji su
izmereni na jednom tehničkom pregledu u gradu Smederevu u toku jednog dana.
3.

REZULTATI

Dana 30. marta 2018. godine u Smederevu na jednoj liniji tehničkog pregleda je
izvršeno 10 tehničkih pregleda vozila kategorije M1 – putničko vozilo. Tom prilikom je
prosečna starost pregledanih vozila 14 godina.
Na tehničkom pregledu je 9 vozila zadovoljilo propisane uslove što čini 90 %, dok 1
vozilo ili 10 % nije zadovoljilo. Minimalna masa vozila kojima je vršena provera tehničke
ispravnosti je 875 kg dok je maksimalna masa iznosila 1635 kg.
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Maksimalna izmerena kočiona sila na jednom točku je 3,6 (kN), dok je minimalna 0,85
(kN). Najveća izmerena vrednost kočionog koeficijenta je 77 % a minimalna je 53%
(vrednosti su date u tabeli 2.).
Prilikom provere tehničke ispravnosti vozila vrši se provera razlika sila kočenja na
svakoj osovini. Za analizu korišćena je veća vrednost od svih izmerenih.
Tabela 2. Podaci za vozila na kojima je vršena provera tehničke ispravnosti
kom.
oznaka

marka
1.

Fiat

2.

Zastava

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opel
Ford
Chevrolet
Ford
Wolkswagen
Renault
Seat
Audi

2,07

kočiona
sila
desno
napred
(kN)
2,14

2
2,05
2,54
3,6
1,56
2,54
2,24
2,42
2,61

kočiona
sila levo
napred
(kN)

Punto
Yugo 55
koral
Corsa
Mondeo
Epica
Ka
Passat
Megane
Ibiza
100

1,15

kočiona
sila
desno
nazad
(kN)
1,25

1,79

1,06

1,06

75

1,79
2,68
3,11
1,46
2,92
2,24
2,61
2,85

0,94
1,72
1,69
0,85
1,51
1,44
1,15
1,53

1,01
1,65
1,62
1,06
1,79
1,36
1,27
1,62

58
77
60
47
60
68
60
63

kočiona
sila levo
nazad
(kN)

kočni
koeficij
ent
71

Tabela 3. Ulazni podaci za fuzzy logički sistem
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4.

kočni koeficijent
(%)
71
75
58
77
60
47
60
68
60
63

veća razlika sila
kočenja (%)
8
11
13
5
14
20
16
6
9
8

osvetljenost dugog
svetla (lux)
32
45
38
60
50
32
70
72
38
32

DISKUSIJA

Pored navedenih podataka u tabeli 3. navedene su izmerene vrednosti osvetljenost, u
zoni najveće osvetljenosti dugog svetla.
Korišćenjem Matlab-a, definisanih pravila i fuzzy skupova vršena je obrada podataka
nakon čega su dobijeni izlazni podaci prikazani u tabeli 4.
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Najveći stepen tehničke ispravnosti je izračunat za vozila 5, 7 i 9, za koje je dobijena
vrednost 0,8415. Najmanji stepen tehničke ispravnosti, izuzimajući vozilo broj 6 (koje je
tehnički neispravno), je izračunat za vozila 1,2,3,4 i 8, i on iznosi 0,6000.
Vozilo broj 6 je tehnički neispravno jer mu je kočni koeficijent manji od 50 %. Ovo
vozilo sa 0,3620 pripada skupu tehnički ispravnih vozila, odnosno toliko je sadržana istina
u tvrdnji da je vozilo broj 6 tehnički ispravno.
Tabela 4. Izlazni podaci stepena tehničke ispravnosti vozila

5.

1.

marka
Fiat

kom. oznaka
Punto

2.
3.

Zastava
Opel

Yugo 55 koral
Corsa

4.

Ford

Mondeo

5.

Chevrolet

Epica

6.

Ford

Ka

7.

Wolkswagen

Passat

8.
9.

Renault
Seat

Megane
Ibiza

10.

Audi

100

stepena tehn. ispravnosti vozila
0,6000
0,6000
0,6000
0,6000
0,8415
0,3620
0,8415
0,6000
0,8415
0,7112

ZAKLJUČAK

U ovom radu istraživana je mogućnost ocenjivanja stepena tehničke ispravnosti vozila,
jer i pored zadovoljenje zakonskih uslova utvrđeno je da vozila imaju različite veličine
kočionog koeficijenta, razlike sila kočenja na točkovima iste osovine, kao i osvetljenosti
dugog svetla. S obzirom da svi ovi faktori utiče na nastanak saobraćajne nezgode, kako
pojedinačno tako i kumulativno u radu je vršena procena zbirnog uticaja pomenutih
faktora, odnosno vršena je procena stepena tehničke ispravnosti celog vozila. Npr. ako
vozilo ima kočni koeficijent 50, razlike sila kočenja na točkovima iste osovine je 29 % i
osvetljenosti dugog svetla je 32 luxa, onda ovo vozilo je tehnički ispravno ali manje
bezbedno od vozila koje ima bar po jednom kriterijumu bolju vrednost ovih faktora.
Ograničenja koja se mogu pojaviti u ovom radu se odnose na: nepreciznosti kojima se
karakteriše fuzzy logika, broj vozila na kojima je vršena provera tehničke ispravnosti, kao
i kvalitet preuzetih podataka zbog korišćene metodologije popunjavanja elektronskih
obrazaca (radnik prilikom unošenja podataka može da pogreši ukoliko se podaci unose
ručno, odnosno ukoliko se podaci učitavaju u jednom a obrađuju u drugom softveru takođe
može doći do greške).
Lokalne zajednice mogu uticati na stepen tehničke ispravnosti vozila kroz podizanje
svesti vozača organizovanjem kampanja kao što su obezbeđivanje besplatnog periodičnog
tehničkog pregleda vozila u određenim vremenskim periodima, npr. pre početka zime ili
leta, ukoliko bi se pokazala potreba za tim.
Cilj rada je bio da se izvrši klasifikacija vozila koja su tehnički ispravna na ona koja
su manje i ona koja su više bezbedna za učešće u saobraćaju. Pored pomenutih faktora,
predmet daljeg istraživanja biće uticaj starosti vozila na stepen tehničke ispravnosti vozila,
kategorija vozila i radna zapremina motora.
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FEVR – Vizija NULA - Bezbedni životi – Bezbedna mobilnost
FEVR Vision ZERO – Safe Lives – Safe Mobilliy
Robert Štaba1, Jeannot Mersch2
Rezime: Broj poginulih lica u saobraćajnim nezgodama na putevima širom sveta predstavlja
ozbiljan problem. U toku 2017. godine, 25,300 ljudi izgubilo je svoje živote na putevima u
Evropskoj uniji, a više od 135,000 ljudi zadobilo je teške telesne povrede. Na globalnom nivou,
saobraćajne nezgode su vodeći uzrok smrtnog stradanja dece i mladih učesnika u saobraćaju,
odnosno osmi među vodećim uzrocima smrtnog stradanja ljudi svih uzrasta. Vizija Nula je filozofija
bezbednosti saobraćaja koja se zalaže za sistem saobraćaja na putevima u kome neće biti poginulih
ili teško povređenih. Ona se zasniva na ideji da, iako su saobraćajne nezgode neizbežne, u principu,
mogu da se izbegnu sve teške povrede. Osnovna ideja je stvaranje “bezbednog sistema” u kome će
sve predviđene saobraćajne nezgode imati zanemarljive gubitke u pogledu zdravlja ljudi. Principi
Vizije Nula podrazumevaju da vozači i projektanti dele odgovornost za bezbednost saobraćajnog
sistema, pri čemu vozači moraju i dalje da poštuju saobraćajne propise. Program pod nazivom
Živimo Viziju Nula u organizaciji Evropske federacije žrtava saobraćajnih nezgoda (FEVR) zasniva
se na principima Vizije Nula i odgovoru žrtava saobraćajnih nezgoda na Deklaraciju iz Valete i na
pet stubova u okviru saradnje u oblasti bezbednosti saobraćaja UN (UNRSC): organizacija i
upravljanje bezbednošću saobraćaja, bezbedniji putevi i mobilnost, bezbednija vozila, bezbedniji
korisnici puta i delovanje nakon saobraćajne nezgode. Programom se podstiče lični doprinos svakog
pojedinca s ciljem smanjenja negativnih posledica saobraćajnih nezgoda. Kada FEVR dodeli
nacionalnoj NVO “Sertifikat za program Mi živimo Viziju Nula”, ta organizacija počinje da
sprovodi svoje aktivnosti i programe namenjene pojedincima, kompanijama, obrazovnim
institucijama, lokalnim samoupravama, državnim organima, itd.
Ključne reči: Vizija Nula, mobilnost, bezbednost saobraćaja, saobraćajne nezgode, žrtve
saobraćajnih nezgoda
Abstract: The number of road traffic deaths on the world's roads remains a serious problem. In
2017, 25,300 people lost their lives on European Union roads and 135,000 more were seriously
injured. Globally, road traffic injuries are the leading killer of children and young adults and are the
1
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8th leading cause of death for people of all ages. Vision Zero is a philosophy of road safety, which
proposes that eventually no one will be killed or seriously injured within the road transport system.
It is built around the basic idea that not all crashes can be avoided, but that we can, in principle,
avoid all severe injuries. The basic idea is to create a ‘‘safe system” where all predicted crashes and
collisions have tolerable health losses. Under Vision Zero principles, drivers and designers share
responsibility for the safety of the road transport system, whereas drivers still need to comply with
traffic regulations. The FEVR We Live VISION ZERO is an program based on the principles of
Vision Zero and the response of road victims to the Valleta Declaration and to the five pillars of the
UN Road Safety collaboration: road safety management, safer roads and mobility, safer vehicles,
safer road users and post-crash response. It encourages personal contribution of each individual to
lower the negative consequences of road crash. When a national NGO is granted the FEVR “We
Live VISION ZERO Certification”, it starts to carry out activities and programs for individuals,
companies, educational institutions, local communities, state authorities etc.
Keywords: Vision Zero, mobility, road safety, crashes, road victims.

1.

INTRODUCTION

As the global world population increases, so does the need for mobility. It is no longer
a choice, it is an important part of our everyday life. But with increasing mobility, road
traffic incidents are likely to become more frequent. Both the risk of dying and the number
killed as a result of road crashes is considerably greater within the road transport system
than in other kinds of transport systems (Belin, Johansson, Lindberg, & Tingvall, 1997).
The number of road traffic deaths in the world remains unacceptably high, reaching
1.35 million in 2016 (World Health Organization, 2018). The statistics show that road
traffic injury is now the leading cause of death for children and young adults aged 5–29
years and the 8th leading cause of death for all age groups surpassing HIV/AIDS,
tuberculosis and diarrhoeal diseases. The burden of road traffic injuries and deaths is
disproportionately borne by vulnerable road users (pedestrians, cyclists and motorcyclists)
and those living in low- and middle-income countries (World Health Organization, 2018).
In low-income countries, the risk is more than 3 times higher (average rate of 27,5 deaths
per 100,000 population) than in high-income countries (average rate is 8,3 deaths 100,000
population) (World Health Organization, 2018).
In 2017, The European Commission (2018b) issued the preliminary road safety
statistics. The numbers show, that for the second year in a row, a decrease in the number
of fatalities of around 2 %. This trend is encouraging, but 25,300 people still lost their
lives on EU roads in 2017 and 135,000 more were seriously injured. However, Europe is
considered to be the safest continent, which means that the global problem is all the more
pressing. Beside the victims, road fatalities and injuries also affect the society as a whole,
with an estimated socio-economic cost of € 120 billion a year. For every person killed in
traffic crashes, about five more suffer serious injuries with life-changing consequences.
Serious injuries are common and often more costly to the society because of long-time
rehabilitation and healthcare needs year (The European Commission, 2018a).
The European Commission (2003) identifies the main causes of road crashes in the
Member States as being:
• Excessive and improper speed (the cause of approximately one third of fatal
and serious road crashes and a major factor in determining the severity of
injuries).
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The consumption of alcohol and drugs or fatigue (responsible for
approximately 10,000 deaths each year).
• Failure to wear a seat belt or crash helmet is a major aggravating factor in
road crashes (more than 7,000 deaths each year).
• The lack of sufficient protection provided by vehicles in the event of an
impact.
• High-risk road crash sites (black spots).
• Non-compliance with driving and rest times by professional drivers.
• Poor visibility of other users or an insufficient field of vision for the driver
(500 deaths a year).
In 2017, Member States with the best road safety scores were Sweden and the UK (The
European Commission, 2018a). On the other hand, Member States with the highest fatality
rate were Romania and Bulgaria. While the EU average decrease in the number of road
deaths from 2016 to 2017 was only 2 %, some countries made much more progress
(Estonia with -32% and Slovenia with -20 %). Slovenia has recently made good progress
in its road safety performance, ranking now very close to the EU average with 50 deaths
per million inhabitants (The European Commission, 2018a).
•

1.1.

Vision Zero

Vision Zero was first introduced in 1995 and it represented a whole new way of
viewing the problems concerning safety in road traffic – including how those problems
should be solved (Trafikverket - Swedish Transport Administration, 2015). In October
1997, the Road Traffic Safety Bill founded on Vision Zero was passed by a large majority
in the Swedish parliament (Tingvall & Haworth, 2000). Vision Zero became not only the
foundation for road safety operations in Sweden, but in the following years and decade,
the cornerstone, the driving force and the goal of any road safety program for individual
countries, the European Union and the whole world.
Vision Zero is the Swedish approach to road safety thinking. It can be summarized in
one sentence: No loss of life is acceptable. The only acceptable figure for the number of
fatalities and serious injuries in traffic is zero (Johansson, 2009; Tingvall & Haworth,
2000; Trafikverket - Swedish Transport Administration, 2015). Surprisingly, Vision Zero
was not implemented in response to a relatively high death rate from road traffic collisions;
Sweden already had one of the lowest rates of road traffic casualties in the world (Kim,
Muennig, & Rosen, 2017). Vision Zero was implemented because advocates argued that
any deaths were too high of a price to pay for mobility (Elvebakk 2007). Zero is not a
target to be achieved by a certain date. It is a change from an emphasis on current problems
and possible ways of reducing these to being guided by what the optimum state of the road
transport system should be (Tingvall & Haworth, 2000).
Vision Zero is based on the simple fact that we are human and make mistakes. While
effort is being made to prevent road crashes, we must design the road transport system
bearing in mind that they cannot be avoided completely. We must accept that road crashes
will occur, but not that they result in serious human injury (Trafikverket - Swedish
Transport Administration, 2015). The basic idea was to build a ‘‘safe system” where all
predicted crashes and collisions had tolerable health losses (Johansson, 2009). This new
approach will also alter the question from ‘‘what can we do?” to ‘‘what must we do?”
(Belin, Johansson, Lindberg, & Tingvall, 1997; Johansson, 2009).
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The road transport system is an entity in which the different components such as roads,
vehicles and road users must interact in order to ensure safety (Trafikverket - Swedish
Transport Administration, 2015). Those who design the road transport system bear the
ultimate responsibility for safety: road managers, vehicle manufacturers, road transport
carriers, politicians, public employees, legislative authorities and the police. Vision Zero
presumes a new division of responsibility for road traffic safety (Belin, Johansson,
Lindberg, & Tingvall, 1997; Johansson, 2009; Kim, Muennig, & Rosen, 2017; Tingvall
& Haworth, 2000):
1. The designers of the system are always ultimately responsible for the design,
operations and use of the road transport system. They are responsible for the level
of safety within the entire system.
2. Road users are responsible for following the rules for using the road transport
system set by the system designers.
3. If road users fail to obey these rules (a lack of knowledge, acceptance or ability)
or if injuries do occur, the system designers are required to take the necessary
further steps to counter-act people being killed and seriously injured. Prior to this,
practically all the responsibility had been put on the individual road user.
To prevent severe injuries and deaths in the traffic, we have to take into account human
limitations. The level of violence that the human body can tolerate without being killed or
seriously injured shall be the basic parameter in the design of the road transport system
(Belin, Johansson, Lindberg, & Tingvall, 1997; Johansson, 2009). We can rely on the
scientifically established limit values based on the design of modern vehicles and roads:
most pedestrians survive if they are hit by a car travelling at 30 km/h, while at 50km/h,
most pedestrians die. A safe car can protect occupants at speeds up to 65-70 km/h in a
head-collision and at speeds up to 45-50 km/h in a side impact collision, assuming of
course that everyone is wearing a seat belt (Johansson, 2009; Trafikverket - Swedish
Transport Administration, 2015).
To sum up, Vision Zero has three main strategic principles (Whitelegg, J. & Haq, G.).
First, the traffic system has to adapt to take better account of the needs, mistakes and
vulnerabilities of road users. Second, the level of violence that the human body can tolerate
without being killed or seriously injured forms the basic parameter in the design of the
road transport system. And third, vehicle speed is the most important regulating factor for
safe road traffic. It should be determined by the technical standards for roads and vehicles
so as not to exceed the level of violence that the human body can tolerate (Whitelegg, J.
& Haq, G.).
1.1.1. Promising Results
The official statistics in Sweden show that the number of road deaths was halved and
that the number of deaths among car users decreased by 60% during 2000–2010. On the
other hand, the decrease has stagnated somewhat after 2010 (Swedish Transport
Administration, 2016). Nonetheless, Sweden’s roads are still among the world’s safest.
Only 3 of every 100,000 Swedes dying on the roads each year, compared to 10 in the USA
(OECD, 2016). Kristianssen, Andersson, Belin & Nilsen (2018) note that few studies show
a direct cause-and-effect between the Vision Zero policy as a whole and the positive
development, but point out studies indicating such a connection (Strandroth, 2015).
While road safety in the EU has improved in recent decades (and EU roads are the
safest in the world), the number of deaths and injuries is still far too high and it will be
138

14. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Srbija, Kopaonik, 10-13. april 2019.

almost impossible for the EU to reach its goal of halving the number of road deaths
between 2010 and 2020. To counter the trend of stagnating road safety figures in the EU
and move closer to the long- term goal of zero road fatalities in the EU by 2050 ("Vision
Zero"), a new approach is needed (The European Commission, 2018b).
1.2.

The Valleta Declaration on Road Safety

In march 2017, due to the stagnation of the road safety situation in the last years, the
Commissioner for transport and mobility Violeta Bulc organized a High Level Ministerial
Stakeholders Road Safety and Maritime Conference that took place in Malta. Ministers of
transport of all EU member countries and members of the following organizations
participated: FIA, Tispol, EuroRAP, ETSC, ACEM, ECF and FEVR (European
Federation of Road Traffic Victims).
At the Conference, the speakers pointed out that if we want to improve road safety, we
should not measure it only by counting road deaths, but we should also take into account
serious injuries. The situation of road safety varies widely across the Member States and
we should make a special effort in cases where road safety is below the European Average
(The Valleta Declaration on Road Safety, 2017). Speeding, driving under the influence of
alcohol or drugs, and being distracted or tired while driving continue to be among the
major causes of road traffic collisions, so particular attention should be paid to improving
road user's behavior. The instruments relating to, in particular, better enforcement of
traffic rules in the Member States and across borders, better education of, and awarenessraising among road users, all well as improvement of infrastructure and vehicle safety,
should be readily applied.
The conclusions were summarized in the Valleta Declaration on Road Safety (2017).
It presented a new reduction target for serious injuries by 50 % between 2020 and 2030.
The transport ministers will undertake to continue and reinforce measures necessary
to halve the number of road deaths in eh EU by 2020 from 2010 to baseline; improve the
safety of the road users by developing safe road infrastructure; engage with relevant
stakeholders on the possibility of expanding and integrating reduced speed limits (such as
30 km/h) into high risking areas (where people work, cycle and play); promote the
undertaking of in-depth investigations of severe traffic collisions and analysand the data
for identifying priority areas for intervention; continue to reduce the number of serious
injuries and traffic collisions; continue developing measures to ensure post-collision care,
early rehabilitation and social reintegration of road traffic accident victims; ensure
adequate levels of funding for future road safety policies, programs and research; support
the deployment of compatible and interoperable connected and automated vehicles with
proven safety benefits etc.
The transport ministers called upon the Commission to enhance the protection of road
users, and in particular vulnerable road users, by ensuring the deployment of new safety
features for vehicles; work with all stakeholders to establish projects and initiatives to
protect vulnerable road users and facilitate the exchange of knowledge and best practices;
explore the potential of connected and automated driving technologies; cooperate with
Member States and other key stakeholders on developing a Europe-wide road safety
culture etc.
The transport ministers invited industry, in cooperation with civil society in the sector,
to develop secure cooperative intelligent transport systems; develop and promote new
technologies, especially those automated driving functions and driver assistance systems
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that reduce the effects of human error and distraction (advanced Intelligent Speed
Assistance or Autonomous Emergency Braking); promote road safety potential of
cooperative, connected and automated vehicles.
The Commissioner for transport and mobility Violeta Bulc highlighted the importance
of continuous work and cooperation on road safety (The Valleta Declaration on Road
Safety, 2017).
1.3.

FEVR We Live VISION ZERO

The FEVR We Live VISION ZERO program was born at the World Day of
Remembrance for Road Traffic Victims 2017 ceremony in Ljubljana, Slovenia. The
program is based on the principles of Vision Zero, represents the response to the Valleta
Declaration and the FEVRs decision to encourage NGOs and FEVR members to promote
the Vision Zero within their countries on 2 levels: to eliminate the causes of the road
crashes and to offer help and support to road crash victims (post-crash care).
Goals of the FEVR We Live VISION ZERO program are:
1. Active support of road victim organizations, programs, and activities on a
national level.
2. Achieving the goals of the 5th EU Road Safety Action Program 2020-2030.
3. Achieving the goals of the Valletta Declaration on Road Safety.
4. To improve road safety, and to contribute to the achievement of national and local
targets of fatalities and injuries resulting from road crashes.
5. To reduce the level of road crashes in urban areas and along the major transport
corridors.
6. To improve road and community safety, particularly for the most vulnerable
users of the transport network.
7. To work closely with the government, private sector, and other stakeholders to
develop a coordinated approach and solutions to problems through the delivery
of joint road safety projects, and exchange of information on the best practice,
development, and the best value for money.
As supporters of the UN Road Safety Collaboration Decade of Action, they carry out
specific activities, projects and programs in the five basic areas: road safety management,
safer roads and mobility, safer vehicles, safer road users and post-crash response.
Within the framework of these pillars the FEVR We Live Vision Zero program will
issue a certificate on the basis of the activities and programs implemented by FEVR
members or other organizations, which authorize them to promote those activities within
their respective countries. First, the national NGO obtains the FEVR Certificate and then
enables the member organization to grant a national certificate FEVR We live VISION
ZERO to individuals, companies, educational institutions, state authorities, local
communities and NGOs. The FEVR member certificate is acquired on the basis of an
application and a presentation of activities carried out in accordance with the five basic
pillars at national level.
Of course, there are certain conditions for acquiring the certificate: the applicant
(individuals, companies, educational institutions, state authorities, local communities etc.)
must be mature in its managemental work to accept and implement the education and
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lectures on safe mobility and its co-creation, the reason why we co-create it, what is the
essence of life and health, and why we do it primarily for ourselves and then for all the
others. Because it will never be taken for granted that we come from point A to point B
on the daily base healthy and safe. In doing so, we want to present the tragic loss of health
or life, and on the other hand also the unnecessary economic damage that occurs in
sickness, medical treatment, absence from work, broken relationships, etc. ... When the
applicant adopts the education part, a systemic placement in its structure is needed. Then
it can have an effect on our behavior and our relationship and assistance towards the
victims of road crashes.
1.3.1. Personal Approach
The aim of the FEVR We Live VISION ZERO program is to connect the stakeholders
both from professional and emotional/humane perspective. They pose questions such as
“What am I ready to do for better safety in mobility?” and “Why are we confronted with
this particular situation and what must we do to change/improve it?” Through personal
stories of road crash victims, they communicate the message that such accidents can and
must be prevented altogether.
1.3.2. National Activities of FEVR We Live VISION ZERO
There are different national activities of FEVR We Live VISION ZERO, while in this
paper, we will mention two examples of good practice. The first is a Spanish organization
P(AT) - Asociación Española de Prevención de Accidentes de Tráfico (website:
http://www.pat-apat.org/en/), and the second is a Slovenian Zavod varna pot (ang. Safe
Journey Institute, website: https://varna-pot.si). In both countries, there was a very
successful social media campaign that was running on the web site of Safe Journey
Institute
with
the
video
about
Vision
Zero
(https://www.youtube.com/watch?v=2KfMc5NvcbI). The views on social networks
reached 2.25 million, while people reacted more than 540,000 times on the video itself.
The campaign was followed by numerous presentations in kindergartens, schools, local
communities, companies, state organizations, etc. People who have been affected by road
crashes participated in numerous lectures and preventive educational programs.
The project of Safe Journey Institute is trying to achieve Vision Zero with preventiveecudation programs (Zavod varna pot, 2019). Their experts have more than 10-year history
of working in road safety. The internationally recognized programs offer professional
content related to every-day safe mobility and the removal of the prejudices or taboos in
connection to victims of road crashes. The program is adapted to the age and target group.
The Safe Journey Institute offers puppet shows for children and road safety workshops for
children and teenagers, while parents, education staff and other interested adults can attend
presentations.
Their programs are included in the catalogue of compulsory and elective courses of
the National Education Institute of the Republic of Slovenia. Their activities are included
in the National Road Safety Program of Slovenia for the period 2013-2022 and the
programs have the support of the Ministry of Education, Science and Sport–Office for
Youth, the Ministry of Health, the Slovenian Traffic Safety Agency, the City of Ljubljana,
and the Police.
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2.

CONCLUSION

The life and health of an individual and our close ones are values, that we become only
aware of when they are endangered or lost. This is especially true for the worst
consequences of road crashes, when we lose a beloved person, when we become the
victims of serious injuries or when we take care of a loved person that has been seriously
injured. In all cases, the loss of a life or health, affects from 5 to 7 people close to the
victim. While road safety in the EU has improved greatly in recent decades (and EU roads
are the safest in the world), the number of deaths and injuries is still far too high and
remains a serious problem globally. In the EU, about 160,000 people die or get seriously
injured by road crashes in a year. It is difficult to imagine this number on an annual or
two-year level, but impossible to comprehend that behind those numbers, there are names,
surnames, lives, which will never be the same again. The costs of road crashes – borne by
affected families and the whole society – are enormous.
This is why the EU has adopted the Vision Zero and Safe System approach. The aim
is to eliminate deaths and serious injuries on European roads. In actual practice, Vision
Zero has led to a number of implementation measures, such as the construction of
roundabouts and safer roadsides. However, despite the steps that have been taken to reach
Vision Zero, the goal is still far from being realized. The EU continues to work closely on
road safety with the authorities in its member countries.
Benevolent people who suffer all this pain from losing a beloved person are united in
national or European association FEVR. Their goal is to offer different activities to reduce
the number of victims in road crashes. Many of them, especially in those countries of the
SE EU, where they are statistically the annual reports on road safety are still bad, the
Vision of Sweden seems impossible, utopian. But the reports from some of the most secure
countries show small progress from year to year. Where there is will, there is the path. The
FEVR We Live VISION ZERO program emphasize the personal responsibility of every
individual in a safe road system. The idea is that we can co-create the quality of mobility
and should always choose a secure mobility.
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UPOTREBA DEČIJIH AUTO-SEDIŠTA U TAKSI VOZILIMA - PILOT
PROJEKAT
CAR SEAT USEGE IN TAXI VEHICLES - PILOT PROJECT
Marijana Jovanović1, Branko Stamatović2, Duško Pešić3, Tomislav Petrović4
Rezime: Zakon o bezbednosti saobraćaja ne obavezuju da se deca prevoze u odgovarajućim autosedištima kada se voze u taksi vozilima, s obzirom da se radi o javnom prevozu. Sa druge strane,
podaci ukazuju da su deca u saobraćaju najugroženija kao putnici u automobilima, kako u privatnim
tako i u taksi vozilima. Iz tog razloga su Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Centar
za promociju bezbednosti saobraćaja i Gradska uprava za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada,
pokrenuli pilot projekat korišćenja dečijih auto-sedišta u taksi vozilima na teritoriji Novog Sada. U
radu su predstavljene aktivnosti i izazovi u realizaciji, kao i rezultati evaluacija roditelja kao
korisnika i taksi vozača kao pružaoca usluga.
Ključne reči: auto-sedište, taksi, deca, javni prevoz
Abstract: Road traffic safety law do not prescribe as mandatory transportation of children in apropriate
car seats, whn they are using taxi services, when taking into consideration public transportation. On the
other hand, there are data who are pointing uot that children are the most jeopardized as a car
passangers, both in private and taxi vehicles. For that reason, Road Traffic Safety Agency of the
Republic of Serbia, Center for promotion od road traffic safety and Department for traffic and roads of
Novi Sad city have started pilot project of child car seat usage in taxi vehicles, wide Novi Sad city. In
this article there have been presented activities and chalenges in realisation, as well as resultes of
evaluation of parents as service users and on the other hand, taxi drivers as service providers.
Keywords: car seat, taxi, children, public transport
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1.

UVOD

Jedini ispravan način prevoženja svih putnika u automobilu jeste tako da su vezani
sigurnosnim pojasevima. Deca niža od 150 cm ne mogu se pravilno vezati pojasom automobila
(tako da im donji deo pojasa stoji nisko preko kukova, a dijagonalni deo po sredini ramene
kosti i grudnog koša) i zbog toga bi trebalo da se prevoze u dečijim autosedištima primerenim
svom uzrastu. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, procenat dece mlađe od
12 godina koja se prevoze ispravno vezana, u autosedištu ili pojasom automobila je 52%, što
je svakako nedovoljno ali predstavlja veliki napredak u odnosu na protekle godine (ABS,
2018). Sa druge strane procenat dece koja se prevoze u autosedištu je veći od procenta dece
koja koriste pojas. Naime, ako se posmatraju deca do tri godine, za koju je bila obavezna
upotreba autosedišta, prema odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja, koje su bile na snazi
do marta 2018, procenat dece koja se prevoze u autosedištu je oko 60 %, na nivou Srbije, a ako
se posmatraju deca od 4-12 godina, za koju je samo bila obavezna upotreba pojasa, procenat
dece koja koriste pojas je 45% (ABS, 2018).
Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je izmenjen u martu 2018, propisuje
da se deca moraju prevoziti u odgovarajućem auto-sedištu sve dok ne dostignu visinu od
135cm, ali to važi samo za privatne automobile (Zakon o bezbednosti saobraćaja na
putevima, čl. 31). Za prevoz dece taksi vozilima ne postoji zakonska obaveza korišćenja
auto-sedišta, s obzirom da taksi spada u javni prevoz, iako su deca u istoj meri ugrožena
ukoliko se ne prevoze na pravilan način i u taksi vozilima kao i u privatnim automobilima.
U Srbiji, deca čine oko 2% poginulih u saobraćajnim nezgodama, što znači da je svaka
pedeseta osoba koja je stradala u saobraćajnim nezgodama dete. U poslednjih pet godina
smrtno je stradalo 64 dece, što pokazuje da na svakih 28 dana po jedno dete smrtno strada u
saobraćajnim nezgodama. Ovakvi podaci govore da još uvek treba dosta da se radi na polju
bezbednosti dece u saobraćaja, ali sa druge strane isti pokazuju i da smo na dobrom putu, jer je
u nekom ranijem periodu samo u toku jedne godine u saobraćajnim nezgodama smrtno stradalo
i više od 50 dece (npr. 1998 . godine 58 dece je smrtno stradalo (ABS, 2019)). Poslednjih pet
godina u saobraćajnim nezgodama deca su najviše smrtno stradala kao putnici u vozilima
(56%, slika br. 1 - dijagram levo), zatim kao pešaci (38%) i na kraju kao biciklisti (6%) (ABS,
2019). Takođe, ako posmatramo i povređenu decu u poslednjih pet godina (slika br. 1 dijagram desno), deca su dominantno povređena kao putnici u vozilima (53%), zatim kao
pešaci (34%) i biciklisti (13%) (ABS, 2019). Za razliku od nekih ranijih perioda kada su deca
dominantno stradala kao pešaci, u poslednje vreme deca najviše stradaju kao putnici u
vozilima, zato je izuzetno važno pokrenuti i pitanje korišćenja auto-sedišta u taksi vozilima.
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Slika 1. Procenat poginule (dijagram levo) i povređene (dijagram desno) dece u
saobraćajnim nezgodama u Srbiji, prema svojstvu učešća, za period 2014-2018. godina
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Ako se pravilno koriste, dečija autosedišta umanjuju rizik od pogibije kod odojčadi za
oko 70%, a kod dece od 1-4 godine za 54% (Roda, 2017). Pravilno korišćeno autosedište
je ono koje odgovara fizičkom uzrastu deteta, pravilno je pričvršćeno za automobil i dete
je u njemu ispravno vezano. Uz to, autosedište mora da ima atest bezbednosti izdat od
Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu koja propisuje minimalni standard
sigurnosti autosedišta regulacijom UN ECE R44/04 ili R129 i ne bi trebalo da je starije od
roka trajanja koji određuje proizvođač u uputstvima autosedišta (Roda, 2017). Takođe, ne
bi trebalo da se koristiti autosedište koje je bilo u sudaru.
Roditeljima i drugim vozačima nedostaju informacije o pravilnom korišćenju
autosedišta, kao i o značaju auto-sedišta i važnosti korišćenja prilikom svake vožnje, bilo
privatnim automobilom, bilo taksi vozilom.
2.

METOD I CILJ ISTRAŽIVANJA

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Centar za promociju
bezbednosti saobraćaja i Gradska uprava za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada,
pokrenuli su pilot projekat korišćenja dečijih auto-sedišta u taksi vozilima na teritoriji
Novog Sada. Odabrano je jedno udruženje kojem je Agencija poklonila 5 kombinovanih
auto-sedišta kategorije 9-36kg (za decu od oko 1 do 10 godina), realizovane su obuke taksi
vozača o pravilnom korišćenju auto-sedišta i nakon toga se krenulo sa promocijom ove
usluge roditeljima u Novom Sadu. U radu su predstavljene aktivnosti i izazovi u realizaciji,
kao i rezultati ankete u kojoj je učestvovalo 120 roditelji sa teritorije Novog Sada i 30
vozača taksi udruženja koje je prvo u Srbiji uvelo mogućnost prevoza dece u autosedištima u taksi vozilima.
Obe kategorije ispitanika su samostalno i anonimno popunjavali anketne upitnike
putem on line forme. Anketni upitnik se sastojao od pet pitanja za taksi vozače i sedam
pitanja za roditelje, na koja su ispitanici odgovarali zaokruživanjem ponuđenih odgovora.
Deo anketnog upitnika je bio isti za obe kategorije ispitanika.
Predmet istraživanja u radu bili su stavovi roditelja i taksi vozača o korišćenju dečijih
autosedišta u taksi vozilima. Cilj istraživanja bio je merenje efekata pilot projekta
korišćenja dečijih autosedišta u taksi vozilima, kako bi se utvrdilo u kojoj meri je to
ostvarivo i šta je neophodno unaprediti.
Istraživanje je sprovedeno u periodu decembar 2018. godine – januar 2019. godine.
Prikupljeni podaci su obrađeni metodom direktne i uporedne statističke analize, a grafički
su prikazani najvažniji rezultati.
3.

REZULTATI ISTRAŽIVANЈA

Od 120 anketiranih roditelja, 112 je bilo ženskog pola a 8 muškog i svi roditelji su bili
sa teritorije Novog Sada. Zanimljivo je da je njih 104 izjavilo da će pri izboru taksija, zbog
postojanja usluge prevoza dece u auto-sedištima, dati prednost tim "odgovornim" taksi
udruženjima i kada nema potrebu za korišćenjem dečijih auto-sedišta.
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Da li prilikom pozivanja taksija tražite i autosedište
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Slika 2. Odgovori roditelja na pitanje ''Da li prilikom pozivanja taksija tražite i autosedište’’

procenat odgovora roditelja

Prilikom pozivanja taksija roditelji najčešće ne traže da taksi vozilo ima autosedište,
jer 63 % roditelja nije upoznato da taksi vozila imaju autosedište, dok 10% roditelja smatra
da taksi udruženja nemaju takvu uslugu (slika br. 2). Podatak koji upozorava je da samo
2% roditelja kada koristi taksi prevoz nosi svoje autosedište za dete (slika br. 2). Takođe i
2% roditelja prilikom pozivanja taksi vozila, ne traži da taksi vozilo ima autosedište, jer
nije obavezno po zakonu (slika br. 2).

Ocenite ocenom 1 do 5 (1 - najniža ocena)
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Koliko Vam je bitno da taksisti imaju auto-sedište?
Odnos taksista prema bezbednom prevozu dece u auto-sedištima
Slika 3. Ocene roditelja, od 1 do 5 (pri čemu je 1 najniža ocena), u vezi sa sledećim pitanjem
i tvrdnjom ''Koliko vam je bitno da taksisti imaju autosedište'' i ''Odnos taksista prema bezbednom
prevozu dece''

Anketno istraživanje pokazuje da je roditeljima važno da taksi vozila imaju
autosedište, jer 85% roditelja je sa najvećim ocenama (4 i 5) ocenilo da im je ova usluga
važna (slika br. 3). Sa druge strane 79 % roditelja je niskim ocenama (1, 2 i 3) ocenilo
odnos taksista prema bezbednom prevozu dece (slika br. 3).
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U kojoj meri se slažete sa sledećim tvrdnjama?
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Deca nisu ugrožena ukoliko se prevoze bez auto-sedišta na kratkim, gradskim relacijama,
jer se krećemo malim brzinama
Deca su jednako sigurna u rukama roditelja kao i u auto-sedištu

Slika 4. Slaganje roditelja sa sledećim tvrdnjama ''Deca nisu ugrožena ukoliko se prevoze
bez auto-sedišta na kratkim, gradskim relacijama, jer se krećemo malim brzinama'' ili ''Deca su
jednako sigurna u rukama roditelja kao i u auto-sedištu'' ili ''Korišćenje auto-sedišta u taksiju je
komplikovano i nepotrebno

Najveći broj roditelja se ne slaže sa zabludama koje se najčešće koriste kao izgovor za
nekorišćenje autosedišta. Naime, između 90% i 96% roditelja se nimalo ili uglavnom ne slaže sa
sledećim tvrdnjama ''Deca nisu ugrožena ukoliko se prevoze bez auto-sedišta na kratkim,
gradskim relacijama, jer se krećemo malim brzinama'' ili ''Deca su jednako sigurna u rukama
roditelja kao i u auto-sedištu'' ili ''Korišćenje auto-sedišta u taksiju je komplikovano i nepotrebno''
(slika br. 4)

Da li vam je prihvatljivo da vozilo sa autosedištem čekate 20
minuta?
13%
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31%

uglavnom

33%
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Slika 5. Odgovori roditelja na pitanje Da li vam je prihvatljivo da vozilo sa autosedištem čekate 20
min?

Kada je u pitanju spremnost roditelja na duže čekanje taksi vozila koje je opremljeno
autosedištem, roditelji su podeljeni. Naime, jednoj trećini roditelja nije prihvatljivo čekanje
od 20 minuta taksi vozila opremljenog autosedištem (slika br. 5). Sa druge strane, za oko
54% roditelja ovo čekanje je prihvatljivo ili uglavnom prihvatljivo (slika br. 5). Upoređujući
ove podatke i podatak da je za 85 % roditelja važno da taksi vozilo bude opremljeno
autosedištem, može se zaključiti da bi se smanjivanjem vremena čekanja na taksi vozilo
opremljeno autosedištem, povećao broj roditelja koji bi ovakvu uslugu koristio. Drugim
rečima, ukoliko bi većina taksi udruženja bila opremljena autosedištima, problem čekanja
na taksi vozilo sa autosedištem bi bio prevaziđen.
Od 30 ispitanih taksista, njih 24 su roditelji i većina, njih 53% podržava odluku svog
udruženja da uvede mogućnost korišćenja auto-sedišta prilikom prevoza dece, dok je njih
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procenat odgovora roditelja i
taksista

30% apsolutno protiv ove odluke. Njih oko 7% je izjavilo da im je jako komplikovano
postavljanje auto-sedišta u automobil, dok je oko 13% ispitanih taksista izjavilo da nikad do
sada nije montiralo nijedno autosedište u automobil. Kažu da se roditelji najčešće jako retko
ili nikad ne interesuju za prevoz dece u taksiju u autosedištu, a skoro da su podeljenog
mišljenja kada su odgovarali na pitanja da li su za uvođenje auto-sedišta u taksi vozila.
U kojoj meri se slažete sa sledećom tvrdnjom: Deca nisu ugrožena
ukoliko se prevoze bez auto-sedišta na kratkim, gradskim
relacijama, jer se krećemo malim brzinama?
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Slika 6. Uporedna analiza odgovara roditelja i taksista u vezi sa tvrdnjom ''Deca nisu
ugrožena ukoliko se prevoze bez auto-sedišta na kratkim, gradskim relacijama, jer se krećemo
malim brzinama

procenat odgovora roditelja i
taksista

Kada je u pitanju tvrdnja da ''Deca nisu ugrožena ukoliko se prevoze bez auto-sedišta
na kratkim, gradskim relacijama, jer se krećemo malim brzinama’’ čak 92% roditelja se
ne slaže sa ovakvom tvrdnjom (slika br. 6). Sa druge strane 50% taksista se slaže sa
ovakvom tvrdnjom, a 13% nema stav, sto ukazuje o niskoj svesti taksista kada je u pitanju
značaj autosedišta za bezbednost dece (slika br. 6).
U kojoj meri se slažete sa sledećom tvrdnjom: Deca su jednako
sigurna u rukama roditelja kao i u autosedištu
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Slika 7. Uporedna analiza odgovara roditelja i taksista u vezi sa tvrdnjom '' Deca su jednako
sigurna u rukama roditelja kao i u autosedištu’’

Čak 96% roditelja se ne slaže sa stavom da su ’’Deca jednako sigurna u rukama
roditelja kao i u autosedištu’’, dok sa druge strane 47% taksista slaže sa navedenom
tvrdnjom, što ukazuje da skoro polovina taksisti nema razvijenu svest o značaju upotrebe
autosedišta (slika br. 7).
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U kojoj meri se slažete sa sledećom tvrdnjom: Korišćenje
autosedišta u taksiju je komplikovano i nepotrebno?
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Slika 8. Uporedna analiza odgovara roditelja i taksista u vezi sa tvrdnjom ''Korišćenje
autosedišta u taksiju je komplikovano i nepotrebno’’

Sa stavom da je ''Korišćenje autosedišta u taksiju komplikovano i nepotrebno’’, se ne
slaže 80% roditelja, dok se sa druge strane 47% taksista slaže sa ovakvom tvrdnjom što
takođe, ukazuje da skoro polovina taksista nema razvijenu svest o značaju upotrebe
autosedišta (slika br. 8).
4.

DISKUSIJA REZULTATA

Uporednom analizom rezultata i njihovom statističkom obradom mogu se izvesti
sledeći zaključci:
• Nekorišćenje auto-sedišta prilikom prevoza dece u taksi vozilima je u istoj meri
nebezbedno kao i privatnim automobilima
• Podatak da preko 70% roditelja smatra izuzetno bitnim mogućnost korišćenja
auto-sedišta u taksi vozilima, ukazuje na potrebu za ovakvom uslugom i većem broju
taksi udruženja
• Roditelji se ni ne raspituju o mogućnosti prevoza dece u autosedištima prilikom
pozivanja taksija, jer znaju da to nije niti praksa niti njihova zakonska obaveza
• S obzirom da jednoj trećini roditelja nije prihvatljivo čekanje od 20 minuta taksi
vozila opremljenog autosedištem, može se zaključiti da bi se smanjivanjem vremena
čekanja na taksi vozilo opremljeno autosedištem, povećao broj roditelja koji bi ovakvu
uslugu koristio. Drugim rečima, ukoliko bi većina taksi udruženja bila opremljena
autosedištima, problem čekanja na taksi vozilo sa autosedištem bi bio prevaziđen
• Anketirani roditelji su pokazali znatno više razvijenu svest o značaju korišćenja
autosedišta nego anketirani taksisti, iako su većina njih i sami roditelji. To dovodi do
zaključka da je neophodno edukovati i taksiste o značaju korišćenja auto-sedišta
• Više od dve trećine roditelja nimalo se ne slaže sa tvrdnjama da je korišćenje
auto-sedišta u taksi vozilu komplikovano i nepotrebno, kao ni da su deca jednako
sigurna u rukama majke, kao i u auto-sedištu. Roditeljima je jako bitno da dete prevoze
bezbedno pri korišćenju taksi vozila, međutim najveći procenat roditelja koji su
učestvovali u anketi prilikom poziva ne traži da vozilo poseduje dečije auto-sedište.
Ovo jasno ukazuje da je potrebno raditi na podizanju svesti roditelja i promeni stavova
roditelja da je korišćenje dečijeg auto-sedišta podjednako važno kako u privatnom
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vozilu, tako i u taksi vozilu, odnosno da su deca jednako ugrožena prilikom nastanka
saobraćajne nezgode bilo da se nalaze u privatnom ili taksi vozilu
5.

ZAKLJUČAK

Korišćenje dečijih zaštitnih sistema u vozilu je podjednako važno, bilo da se dete
prevozi u taksi vozilu ili privatnim automobilom. U trenutku prevoženja dece bilo u
jednom ili drugom vozilu, rizik da dete zadobije povrede prilikom nastanka saobraćajne
nezgode, ukoliko se ne prevozi u dečijem auto-sedištu, je u potpunosti isti.
Istraživanje koje je sprovedeno ukazuje da nije dovoljno raditi samo na promeni
stavova roditelja po pitanju upotrebe dečijih zaštitnih sistema u svojim privatnim vozilima,
jer nekada su roditelji prinuđeni da za obavljanje određenih aktivnosti (odlazak u vrtić,
bolnicu i sl.) sa detetom koriste taksi vozilo.
Uporednom analizom rezultata može se zaključiti da najveći broj ispitanih roditelja
ima pravilno izgrađen stav da je decu jako važno prevoziti bezbedno, u dečijim autosedištima, i da bi uvek pri izboru taksi udruženja dali prednost onom taksi udruženju koje
ima navedenu vrstu usluge. Iako među roditeljima postoji potreba za korišćenjem autosedišta u taksi vozilima, model gde auto-sedišta stoje u centrali udruženja i taksisti dolaze
po njih, što iziskuje čekanje na vožnju i do 20 minuta, nije prihvatljiv značajnom broju
roditelja i treba ga unaprediti u budućnosti.
Nasuprot pozitivnim stavovima koji roditelji imaju po pitanju bezbednog prevoženja
dece, vozači taksi vozila koji su učestvovali u anketi imaju podeljeno mišljenje. Najveći
procenat taksi vozača u potpunosti se slaže sa tvrdnjom da je korišćenje auto-sedišta u
taksi vozilu komplikovano i nepotrebno, a polovina smatra da deca nisu ugrožena ukoliko
se prevoze bez auto-sedišta na kratkim, gradskim relacijama pri maloj brzini. Takođe,
slično misle i kada se radi o tvrdnji da su deca jednako sigurna u rukama roditelja, kao i u
auto-sedištu. Najniže ocene koje su dali vozači taksi vozila jasno ukazuju da odnos vozača
taksija prema bezbednom prevozu dece u auto-sedištima treba unaprediti kroz formiranje
pozitivnih stavova o važnosti bezbednog prevoženja dece. Pomoć roditelja u tom slučaju
jako je važna, jer zarad bezbednog prevoženja dece roditelji moraju prednost da daju taksi
udruženju koje ima uslugu prevoza dece u auto-sedištima, što konkurenciju kojoj,
bezbedno prevoženje dece nije važno, stavlja u nepovoljnu situaciju da mora početi o tome
da razmišlja, a sve u cilju zadržavanja korisnika i pružanja usluge bezbednog prevoza
dece.
6.
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VRŠNJAČKA EDUKACIJA SREDNJOŠKOLACA O BEZBEDNOSTI U
SAOBRAĆAJU U BEOGRADU –MIŠLJENJA, STAVOVI, PREDNOSTI
PEER EDUCATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN BELGRADE
ON ROAD TRAFFIC SAFETY- OPINIONS, ATTITUDES,
ADVANTAGES
Marija Marković1, Nevenka Kovačević2, Nevena Živković3, Stojana Ivanović4,
Branislav Gopić5
Rezime: Saobraćajni traumatizam je vodeći uzrok smrti i invalidnosti u uzrastu 15-19 godina,
odnosno srednjoškolskom uzrastu. Sa javno-zdravstvenog aspekta, upravo ova kategorija
predstavlja najranjivije učesnike u saobraćaju. Shodno tome, od novembra 2016. godine, Gradski
zavod za javno zdravlje Beograd vrši koordinaciju vršnjačke edukacije iz bezbednosti u saobraćaju
u beogradskim srednjim školama. Od strane timova vršnjačkih edukatora medicinske škole
"Nadežda Petrović" i Saobraćajno-tehničke škole Zemun, uz podršku njihovih mentora, do sada je
obavljeno 11 edukacija sa 530 polaznika. Cilj ovoga rada jeste ispitati stavove polaznika i proceniti
uticaj vršnjačke edukacije na njihovu informisanost o bezbednosti u saobraćaju. Metod rada je
podrazumevao sprovođenje ankete na terenu, pre i nakon edukacije, popunjavanjem pre i post testa
znanja i evaluacionih upitnika od strane samih polaznika. Anketom su obuhvaćeni oni učenici koji
su prisustvovali edukaciji od početka 2018. godine. Prema rezultatima istraživanja, 88% polaznika
je izjavilo da je unapredilo znanje o bezbednosti u saobraćaju, a 93% znanje o postupanju nakon
saobraćajne nezgode. Skoro 93% je izjavilo da su prikazane informacije i postupci značajni za
njihovu i bezbednost drugih u saobraćaju. Samo 2% ispitanika smatra da pokazane postupke i
informacije neće moći da primeni u svakodnevnom životu. Gotovo 9 od 10 ispitanika bi preporučilo
1
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ovu edukaciju svojim vršnjacima. Rezultati istraživanja potvrđuju činjenicu da vršnjačka edukacija
predstavlja dokazano efikasan način prenošenja i usvajanja znanja i veština, jezikom prilagođenim
uzrastu, čime poruka lakše dopire do ciljne grupe, i to ne samo iz oblasti bezbednosti u saobraćaju,
već kada su u pitanju i brojne druge teme.
Ključne reči: vršnjačka edukacija, srednjoškolski uzrast, bezbednost u saobraćaju
Abstract: The road traffic traumatism is the leading cause of death and disability at the age of 1519, the secondary school age. From the aspect of public health, this category is the most vulnerable
in traffic. Accordingly, since November 2016, The Institute of Public Health of Belgrade has been
coordinating the peer education on road traffic safety in Belgrade's high schools. From the peer
educators of Medical school "Nadezda Petrovic" and Traffic and technical school Zemun, with the
support of their mentors, 11 educations with 530 students have been carried out until present. The
aim of this paper is to examine the student attitudes and to evaluate the impact of peer education on
their knowledge on road traffic safety. The method of work consisted of conducting a field survey,
before and after the education, by completing pre- and post- test of knowledge and evaluation
questionnaire by the participants themselves. The survey covered students who attended education
since the beginning of 2018. According to the survey results, 88% of participants stated that they
have improved their knowledge on road traffic safety and 93% their knowledge on how to react after
the accident. Almost 93% stated that the information and procedures presented are significant for
their safety and the safety of others in traffic. Only 2% of respondents believe that they will not be
able to apply presented procedures and information in everyday life. Almost 9 out of 10 students
would recommend this education to their peers. The research confirmed the fact that peer education
is the effective way of transferring and acquiring knowledge and skills, through the age-adjusted
language, which makes the message more accessible to the target group, not only in the field of road
traffic safety, but also for many other topics.
Keywords: peer education, secondary school age, road traffic safety

1.

UVOD

„Vršnjačka edukacija zasnovana je na realnosti da mnogi ljudi prave
promene ne samo na osnovu onoga što znaju, već na osnovu mišljenja i
delovanja njima bliskih vršnjaka u koje imaju poverenja. Vršnjački
edukatori mogu da komuniciraju i razumeju na način na koji ni
najdobronamerniji odrasli ne mogu, i služe kao uzor za promenu...”
UNICEF,1999.
Saobraćajni traumatizam je vodeći uzrok smrti i invalidnosti u uzrastu 15-19 godina,
odnosno srednjoškolskom uzrastu (WHO, 2018:5). Sa javno-zdravstvenog aspekta,
upravo ova kategorija predstavlja najranjivije učesnike u saobraćaju. Prema podacima
Svetske zdravstvene organizacije (SZO), samo u Evropi svake godine preko 10.000
starijih adolescenata izgubi život u saobraćajnim nezgodama, a gotovo dvadeset puta više
bude lakše ili teže povređeno. Mladi u saobraćaju najčešće stradaju kao vozači ili putnici
u vozilima, u preko polovine slučajeva (54%), ali i kao putnici i vozači dvotočkaša (17%)
(WHO, 2007:4). Ono što ovu kategoriju čini posebno ranjivom u saobraćaju jeste njihova
želja za eksperimentisanjem, koja ih u kombinaciji sa neiskustvom i pritiskom vršnjaka
kome su često izloženi, navodi na upražnjavanje različitih rizičnih ponašanja u koje
spadaju i vožnja neprilagođenom brzinom, vožnja pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih
supstanci, kao i nekorišćenje sigurnosnih pojaseva i kaciga, u čemu dominiraju osobe
muškog
pola
(Cazzulino
et
al,
2014:234-42,
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https://www.cdc.gov/motorvehiclesafety/seatbelts/facts.html,05.03.2019.,https://www.cdc
.gov/motorvehiclesafety/teen_drivers/teendrivers_factsheet.html,05.03.2019). Navedene
mentalne i bihejvioralne karakteristike treba imati u vidu prilikom razmatranja rizika u
saobraćaju i kreiranja preventivnih strategija.
Takođe, brojna istraživanja i podaci širom sveta su pokazali da intervencije na samom
mestu saobraćajne nezgode u velikoj meri doprinose spasavanju života, utiču na ishod i
smanjuju pojavu komplikacija kod povređenih osoba. Dokazano je da čak ni
najsofisticiraniji sistem hitne medicinske pomoći i zbrinjavanja nije efikasan ukoliko
posmatrač, odnosno osoba koja se zatekne na mestu saobraćajne nezgode ne prepozna
ozbiljnu povredu i ne zna na koji način da pozove stručnu pomoć i ukaže osnovnu prvu
pomoć povređenom (WHO, 2018:68).
Slično većini drugih zemalja, mladi i u našoj zemlji predstavljaju jednu od najranjivijih
kategorija učesnika u saobraćaju. U proteklih deset godina na našim putevima je u
saobraćajnim nezgodama stradalo 18.480 adoslescenata uzrasta 15-19 godina, od čega je
318 poginulo, dok je 18.162 povređeno (3.023 teže i 15.139 lakše), što čini gotovo 5%
poginulih i 10% povređenih u Srbiji u saobraćajnim nezgodama.
(http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/analize-i-istrazivanja/baza-podataka,
15.01.2019.).
Uspostavljanje i sprovođenje vršnjačke edukacije u Republici Srbiji je i zakonskom
regulativom navedeno kao jedna od aktivnosti koje predstavljaju osnovu za unapređenje
bezbednosti mladih u saobraćaju (Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima
Republike Srbije za period 2015. do 2020. godine, čl. 5.4.3.).
U vršnjačku edukaciju spadaju različite aktivnosti, uključujući vršnjačko savetovanje,
intervencije, promociju zdravlja i edukaciju edukatora. Vršnjačka edukacija predstavlja
participatornu metodu nastave i učenja u kojoj osobe sličnog društvenog statusa ili uzrasta
edukuju jedni druge o određenim temama. Ona može uključivati formalnu nastavu u
učionici ili zajednici, ali se vrlo često sprovodi u manje formalnom okruženju, na mestima
gde se okuplja ciljna populacija i sl. Ovaj pristup zasnovan je na pretpostavci da vršnjaci
sa kredibilitetom, kojima se veruje, mogu preneti poruke koje unapređuju znanje i
pozitivno utiču na promene u stavovima i ponašanju onih kojima su upućene (Soutgate i
Aggleton, 2016:4).
Shodno tome, od novembra 2016. godine, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
vrši koordinaciju vršnjačke edukacije iz oblasti bezbednosti u saobraćaju u srednjim
školama na teritoriji grada Beograda. Edukaciju sprovodi posebno obučen tim vršnjačkih
edukatora, učenika Medicinske škole “Nadežda Petrović“ i Saobraćajno-tehničke škole
Zemun, uz podršku svojih mentora, profesora navedenih škola. Cilj ove edukacije jeste
podizanje svesti mladih o značaju bezbednog ponašanja u saobraćaju, kao i njihovo
upoznavanje sa postupcima pravilnog reagovanja u slučaju nastanka saobraćajne nezgode,
rečnikom i sadržajem koji je prilagođen mladima.
Edukacija se sastoji iz dva dela - predavanja i pokazne vežbe. Učenici saobraćajnotehničke škole su interaktivnim predavanjem uz upotrebu prigodnih audiovizuelnih
sadržaja informisali mlade o najčešćim rizicima za nastanak saobraćajnih nezgoda u
njihovom uzrastu, kao što su upotreba alkohola, nepropisna i neprilagođena brzina,
upotreba mobilnih telefona u toku vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa i sl. Učenici
medicinske škole su izvođenjem pokazne vežbe mlade upoznali sa postupcima pravilnog
reagovanja u slučaju nastanka saobraćajne nezgode (postupak na mestu nezgode, prilaz i
komunikacija sa povređenim), sa akcentom na osnovne tehnike pružanja prve pomoći
povređenima (kardiopulmonalna reanimacija, zaustavljanje krvarenja, koma položaj,
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imobilizacija i transport povređenog i sl.), a sve u cilju sprečavanja i ublažavanja posledica
saobraćajnog traumatizma.

Slika 1. Predavanje učenika Saobraćajno-tehničke škole Zemun

Slika 2. Prikaz pružanja prve pomoći učenika medicinske škole „Nadežda Petrović“

Od strane timova vršnjačkih edukatora, uz podršku njihovih mentora, do sada je obavljeno
ukupno 11 edukacija u kojima je učestvovalo 530 polaznika (Tabela 1.).
Tabela 1. Vršnjačke edukacije sprovedene u Beogradu u periodu 2016-2018. godine

Godina
2016.
2016.
2016.
2016.
2017.
2017.
2017.
2018.
2018.
2018.
2018

Mesto održavanja
Tehnička škola „Zmaj“
Obrazovni sistem „Dr Kosta Cukić“
Medicinska škola „Nadežda Petrović“ Zemun
Saobraćajno-tehnička škola „Zemun“
Pravno-birotehnička škola „Dimitrije Davidović“ I smena
Pravno-birotehnička škola „Dimitrije Davidović II smena
Dom učenika „Zmaj“
Medicinska škola „Nadežda Petrović“ Zemun
Dom učenika Srednje železničke škole
Srednja turistička škola
Srednja tehnička škola „Rade Končar“

Broj učesnika
40
30
100
70
20
30
22
80
40
51
47

Cilj ovoga rada je bio da se ispitaju stavovi i mišljenja polaznika i proceni uticaj
sprovedene vršnjačke edukacije na njihovu informisanost o bezbednosti u saobraćaju.
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2.

MATERIJAL I METODE

Rad predstavlja retrospektivnu analizu podataka dobijenih na osnovu anonimne
ankete sprovedene na terenu, neposredno pre i nakon održavanja vršnjačke edukacije.
Anketom su obuhvaćeni oni učenici koji su prisustvovali edukaciji u periodu januar –
decembar 2018. godine.
Učesnici edukacije su dobrovoljno i samostalno popunjavali pre i post test znanja,
kao i odgovarajuće evaluacione upitnike.
Za procenu informisanosti o bezbednosti u saobraćaju i procenu efekta vršnjačke
edukacije na informisanost polaznika, od strane zdravstvenih radnika i saradnika
Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i profesora - mentora škola koje su
učestovovale u edukaciji, a koji imaju višegodišnje iskustvo iz oblasti edukacije u
bezbednosti u saobraćaju, pripremljen je pre i post test znanja od 10 identičnih pitanja koja
su se odnosila na tematiku predstavljenu u okviru edukacije. Ispitivano je znanje učesnika
u odnosu na određene aspekte bezbednosti u saobraćaju (ko najčešće strada u saobraćaju,
alkohol i vožnja, upotreba sigurnosnog pojasa u toku vožnje, upotreba mobilnih telefona
toku vožnje i uticaj brzine na bezbednu vožnju), kao i poznavanje postupaka nakon
saobraćajne nezgode (brojevi hitnih službi, evakuacija povređene osobe iz vozila,
zaustavljanje krvarenja, postupci kod povrede kičme, postupci kod osobe u nesvesnom
stanju).
Za procenu mišljenja i stavova o sprovedenoj vršnjačkoj edukaciji korišćen je
evaluacioni upitnik prilagođen zadatoj tematici. Evaluacija je sadržala pitanja koja se
odnose na procenu mišljenja učesnika o uspešnosti i korisnosti edukacije, povećanja
informisanosti učenika o problemu i mogućnosti primene stečenog znanja u slučaju
potrebe. Takođe, učesnici su razičite aspekte edukacije (način rada vršnjačkih edukatora,
sadržaj prezentacije, prikaz veština, izbor tema, trajanje edukacije) mogli da ocene skalom
od 1 do 5 (gde je jedinica najniža, a petica najviša ocena). Na kraju evaluacionog upitnika
učesnicima je data mogućnost da iznesu svoje mišljenje, komentar ili preporuku.
Statistička analiza i obrada podataka rađene su u programu SPSS (Statistical
Package for Social Sciences)-20, a obuhvatala je metode deskriptivne statistike (srednje
vrednosti, standardna devijacija, procenti) i metode statističke analize. Za poređenje
rezultata pre i post testa prikazanih u vidu raspodela apsolutnih učestalosti korišćen je Hi
kvadrat test. Statistička značajnost je podešena na nivo od 0,05 u svim analizama.
3.

REZULTATI

Od ukupnog broja učesnika u vršnjačkoj edukaciji u periodu januar-decembar 2018.
godine (218), ankete i evaluacione upitnike je popunilo njih 162 , što daje stopu odgovora
od 75%, kako je i očekivano, s obzirom na njihov uzrast i interesovanja.
Prema rezultatima istraživanja, 87,7% polaznika je izjavilo da je učešćem u ovoj
edukaciji unapredilo svoje znanje o bezbednom ponašanju u saobraćaju, a 93,8 % da je
edukacija bila veoma informativna po pitanju predstavljanja načela bezbednog ponašanja
u saobraćaju. Gotovo 96% polaznika je izjavilo da su se u toku edukacije upoznali sa
merama i postupcima koje mogu preduzeti kako bi bili bezbedni u saobraćaju, dok je preko
93% izjavilo da su unapredili znanje o postupanju nakon saobraćajne nezgode. Skoro 93%
je izjavilo da su prikazane informacije i postupci značajni za njihovu i bezbednost drugih
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u saobraćaju. Samo 2% ispitanika smatra da pokazane postupke i informacije neće moći
da primeni u svakodnevnom životu. Polovina učesnika smatra da će prezentovane
postupke moći da demonstrira nekome iz svog okruženja.
Gotovo 9 od 10 ispitanika je istaklo da bi ovu edukaciju preporučili svojim vršnjacima.
O kvalitetu sprovedene edukacije govori i visoka prosečna ocena celokupne edukacije koja
je na skali od 1 - 5 iznosila 4,52. Posmatrano po pojedinačnim aspektima edukacije,
najniža ocena je dodeljena komunikaciji sa vršnjačkim edukatorima (4,33), a najviša
edukaciji sa prikazom veština medicinske škole (4,71) (Grafikon 1.).
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Grafikon 1. Zadovoljstvo učesnika pojedinim aspektima vršnjačke edukacije

Kada je u pitanju predznanje učenika srednjih škola o rizičnim ponašanjima u
saobraćaju, rezultati sprovedenog pre testa su pokazali da je 5% učesnika pre sprovedene
edukacije smatralo da konzumiranje malih količina alkohola (2-3 pića) ne remeti bezbednu
vožnju, preko 5% da sigurnosni pojas nije neophodno da koriste svi putnici u vozilu, a
gotovo 6% da upotreba mobilnih telefona ne ometa pažnju vozača ili je ometa samo
ukoliko vozač kuca poruke u toku vožnje. Svaki šesnaesti ispitanik je pre edukacije
smatrao da brzina vozila nije bitna za bezbednost saobraćaja ukoliko je vozilo novo, put
kvalitetan ili vozač iskusan.
Kod reagovanja u slučaju nastanka saobraćajne nezgode, posebno se istaklo pitanje
koje se odnosi na znanje učenika o brojevima hitnih službi koje bi trebalo da pozovu u
slučaju saobraćajne nezgode. Svaki sedmi učesnik istraživanja u pre testu nije znao tačno
da odgovori koji je broj službe hitne pomoći, a najveći broj ovih učesnika je mešao brojeve
telefona službe hitne medicinske pomoći i vatrogasne službe. Na pitanje u kojim
okolnostima treba izvršiti evakuaciju povređene osobe iz vozila tačno je znalo da odgovori
91% ispitanika.
Skoro 7% učesnika nije znalo šta treba da uradi u slučaju krvarenja, a gotovo 20%,
odnosno svaki 5 učesnik, nije znao kako da postupi sa osobom koja je bez svesti. Skoro
4% ispitanika je smatralo da povrede vratne kičme nisu česte pri saobraćajnim nezgodana
i da nisu životno ugrožavajuće.
Rezultati post testa pokazali su da je kod gotovo svih pitanja procenat ispitanika koji
su tačno odgovorili na postavljena pitanja bio veći (Tabela 2). Ova razlika, odnosno
napredak u znanju, je naročito primetan kod pitanja o tačnim brojevima telefona hitnih
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službi, gde je nakon održane edukacije procenat učesnika koji nisu znali da odgovore na
ovo pitanje bio gotovo dvostruko manji u odnosu na rezultate pre testa i iznosio je svega
7,4%, što je visoko statistički značajna razlika (p<0,001, χ2=77,654, df=1).
Takođe, znatno se smanjio i procenat onih koji nisu znali tačno da odgovore na pitanje
o postupanju sa osobom koja je izgubila svest, tako da je nakon predavanja gotovo 89%
učesnika znalo kako da pravilno postupi u ovom slučaju, što je skoro 9% više u odnosu na
rezultate pre testa, sa visoko statistički značajnom razlikom (p <0,001, χ2= 33,683, df=1).
Tabela 2. Procenat tačnih i netačnih odgovora učesnika edukacije na pre i post testu
Odgovori

Mladi uzrasta 15-30 godina najčešće stradaju u
saobraćaju
Brojevi hitnih službi
Konzumiranje alkohola utiče na vozača i remeti
bezbednost saobraćaja
Evakuaciju povređenog iz automobila vršimo kada
preti neka opasnost (požar, eksplozije, obrušavanje
i sl.)
Svi putnici u vozilu treba da koriste sigurnosni
pojas
Krvarenje je potrebno što pre zaustaviti i previti
ranu
Upotreba mobilnog telefona ometa pažnju vozača
u toku vožnje
Povrede vratnog dela kičme dešavaju se često,
opasne su i ugrožavaju život povređenog
Neprilagođena i nepropisna brzina je najčešći
uzrok saobraćajnih nezgoda
Osobu bez svesti uvek postavljamo u bočni koma
položaj

4.
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DISKUSIJA

Iako su rezultati pre testa pokazali da učenici srednjih škola koji su učestvovali u
edukaciji imaju solidno predznanje iz oblasti bezbednosti u saobraćaju i da su generalno
upoznati sa postupcima reagovanja u toku saobraćajne nezgode, još uvek postoji
nezanemarljiv broj onih koji opravdavaju različite vidove upražnjavanja rizičnih
ponašanja, odnosno onih koji su nedovoljno upoznati sa svim bezbednosnim aspektima
kada je u pitanju učešće u saobraćaju.
Poređenje rezultata sprovedenog pre i post testa koje je pokazalo da je došlo do
unapređenja znanja učesnika edukacije svedoči u prilog neophodnosti i efikasnosti
sprovedene vršnjačke edukacije. Takođe, velika zainteresovanost polaznika i visoke ocene
svih aspekata sprovedene edukacije samo potvrđuju činjenicu da vršnjačku edukaciju
treba razmatrati kao metodu izbora u cilju prenošenja znanja uz istovremeni uticaj na
promenu stavova i ponašanja onih kojima je namenjena.
Slično našem istraživanju, podaci Udruženja mladih za bezbednost u saobraćaju
(Youth for Road safety –YOURS) o efektivnosti vršnjačke edukacije u Keniji pokazali su
da je moguće u kratkom vremenskom periodu napraviti značajan pomak u poboljšanju
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znanja i promeni stavova (http://www.youthforroadsafety.org/news-blog/news-blogitem/t/the_power_of_peer_education_ndash_an_experience_in_kenya, 23.01.2019).
Edukacija i podrška od strane vršnjaka u svetu već dugi niz godina predstavlja
popularan i efikasan način sprovođenja različitih preventivnih aktivnosti među mladima,
pre svega kada je u pitanju prevencija povreda, seksualno obrazovanje, prevencija polno
prenosivih bolesti, hepatitisa B među zavisnicima i pušenje, ali i u promovisanju
bezbednog, ka zdravlju orijentisanog ponašanja, drugih populacionih grupa kao što je
pravilna upotreba lekova u starijoj populaciji, kao i promovisanje bezbednog ponašanja u
saobraćaju različitih uzrasnih kategorija u lokalnoj zajednici (Scott-Parker and Fox,
2015:2-3).
Dokazi o prednostima vršnjačke edukacije u kontekstu različitih aspekata bezbednosti
u saobraćaju su brojni, pre svega u mladosti, kada je uticaj vršnjaka izuzetno veliki
(Lindov et al, 2016:115), a često je značajniji od uticaja koji imaju roditelji /staratelji ili
druge odrasle osobe iz bližeg i daljeg okruženja. O ovome svedoče istraživanja
efektivnosti sprovođenja vršnjačke edukacije u svrhu unapređenja veština pešaka u
saobraćaju (identifikacije sigurnih mesta za prelazak kolovoza, adekvatno kretanje po i
pored kolovoza, pravilan prelazak ulice, procena opasnosti i sl.), a koja su između ostalog
pokazala da je grupna edukacija efektivnija od individualne (Kerbkraft program) (Tolmie,
2007:3).
Nacionalna studija o vršnjačkoj edukaciji u Škotskoj, sprovedena u cilju istraživanja
izvodljivosti vršnjačke edukacije iz bezbednosti u saobraćaju, nakon detaljnog analiziranja
prednosti i mana ovog vida edukacije, ukazala je na potrebu uvođenja vršnjačke edukacije
u obrazovni program srednjih škola, ali uz prethodno detaljno planiranje i kontinuirani
monitoring i evaluaciju iste (Pringle and Sudlow, 2005: 13-24).
U SAD pojedine srednje škole i koledži već više od dve decenije vrše kontinuiranu
implementaciju programa vršnjačke edukacije (Bahus, Gama i sl.) u okviru kojih
prethodno edukovani vršnjački edukatori sprovode aktivnosti prevencije povreda,
uključujući promociju bezbednog ponašanja u saobraćaju i uzdržavanja od upotrebe
alkohola i vožnje (Everett, Lowry, Cohen, & Dellinger, 1999).
Opsežan i detaljan pregled literature koji je vršen od strane stručnjaka Instituta za
bezbednost saobraćaja Holandije u cilju procene efikasnosti različitih preventivnih
programa iz oblasti bezbednosti u saobraćaju istakao je da grupne obuke u okviru
zdravstveno promotivnih aktivnosti i bezbednog ponašanja u dečijem uzrastu treba da
budu bazirane na interakciji između vršnjaka (Dragutinovic and Twisk 2006:65-68).
Važnost vršnjačke edukacije prepoznata je i u našoj zemlji, u kojoj je poslednjih godina
u više gradova sprovedeno nekoliko projekata iz domena bezbednosti mladih u saobraćaju,
u kojima je jedna od najvažnijih aktivnosti bila upravo i vršnjačka edukacija. Neki od ovih
programa su saradnja Tehničke škole iz Bele Crkve i Poljoprivredne škole iz Vršca u
okviru projekta „Bezbednost mladih“ (http://infobc.rs/saradnja-dve-srednje-skole-iz-belecrkve-vrsca-realizacija-projekta-bezbednost-mladih/,15.01.2019.), projekat ,,U saobraćaj
bezbedno vršnjaci“, Centra za unapređenje bezbednosti u saobraćaju Novog Sada
(http://cubs.rs/u-saobracaj-bezbedno-vrsnjaci-2/, 15.01.2019.), vršnjačka edukacija u
Kraljevu u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i Savetom
za bezbednost saobraćaja grada Kraljeva (http://www.abs.gov.rs/en/news/peer-educationin-kraljevo), aktivnosti politehničke škole u Požarevcu (Milenković i Stanojević,
2018:235-244), edukacija mladih u saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Čačka
(Kovačević, 2017.345- 352).
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Prednosti studije izvedene u okviru vršnjačke edukacije sprovedene u Beogradu jesu
što istovremeno ispituje stavove o vršnjačkoj edukaciji i njen uticaj na povećanje nivoa
znanja, dok je osnovno ograničenje pre svega u relativno malom broju učesnika i njihovom
profilu, iz razloga što je veliki broj srednjoškolaca bio iz škola kojima je znanje iz oblasti
bezbednosti u saobraćaju relativno blisko. Međutim, s obzirom da je i kod njih ova
edukacija doprinela povećanju nivoa znanja, ona će biti daleko uspešnija kada se bude
primenila na srednjoškolce drugih obrazovnih profila i shodno tome poželjno je nastaviti
sa sprovođenjem iste, kao i sa kontinuiranim praćenjem njenih rezultata.
5.

ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Rezultati našeg istraživanja potvrđuju činjenicu da je vršnjačka edukacija rado
prihvaćen vid edukacije od strane srednjoškolaca, i da shodno tome predstavlja efikasan
način prenošenja i usvajanja znanja i veština, jezikom prilagođenim uzrastu, čime poruka
lakše dopire do ciljne grupe, i to ne samo iz oblasti bezbednosti u saobraćaju, već kada su
u pitanju i brojne druge teme.
Rezultati sprovedene vršnjačke edukacije ukazuju na neophodnost povećanja obuhvata
dece srednjoškolskog uzrasta ovim vidom edukacije, odnosno na neophodnost njenog
intenziviranja i uključivanja što većeg broja srednjih škola u program vršnjačke edukacije
o bezbednosti u saobraćaju, i to ne samo na teritoriji grada Beograda, već i u ostalim
lokalnim zajednicama.
Kako bi se to postiglo, vršnjačka edukacija u lokalnoj zajednici bi trebalo da bude
planski vođena aktivnost, koordinirana od strane nadležnih instituta i zavoda za javno
zdravlje, i sprovođena od strane dovoljnog broja edukovanih vršnjačkih edukatorasrednjoškolaca /volontera, po razrađenoj metodologiji. U cilju omogućavanja kontinuiteta
sprovođenja aktivnosti vršnjačke edukacije od izuzetnog je značaja podrška lokalne
zajednice, odnosno svih subjekata koji su uključeni u bezbednost saobraćaja, poput
lokalne samouprave, opštinskih organizacija Crvenog krsta, lokalnih medija i sl. S
obzirom da nedostatak materijalnih sredstava predstavlja najveći izazov, podrška svih
relevantnih institucija i organizacija je neophodna radi obezbeđivanja sredstava za rad koja
podrazumavaju tehničku opremu i sanitetski, potrošni, kao i edukativno-promotivni
materijal neophodan za neometano sprovođenje ovog vida edukacije.
Sve navedene aktivnosti su u skladu sa važećom zakonskom regulativom i
nastojanjima naše zemlje da intenzivira preventivne aktivnosti i smanji broj mladih koji
svakodnevno stradaju na našim putevima.
6.

LITERATURA
[1] Cazzulino, F., Burke, RV., Muller, V., Arbogast, H., Upperman, JS. (2014). Cell phones
and young drivers: a systematic review regarding the association between psychological
factors and prevention. Traffic Inj Prev. 2014;15(3):234-42
[2] Dragutinovic N, Twisk D (2006). The effectiveness of road safety education .SWOV
Institute for Road Safety Research, The Netherlands.
[3] Everett, S. A., Lowry, R., Cohen, L., & Dellinger, A. (1999). Unsafe motor vehicle
practices among substance-using college students. Accident Analysis and Prevention,31:
667-73.

161

Marija Marković, Nevenka Kovačević, Nevena Živković, Stojana Ivanović, Branislav Gopić
VRŠNJAČKA EDUKACIJA SREDNJOŠKOLACA O BEZBEDNOSTI U SAOBRAĆAJU U BEOGRADU –
MIŠLJENJA, STAVOVI, PREDNOSTI

[4] Lindov O, Omerhodžić A, Džaferović S (2016). Prevencija rizičnog ponašanja mladih u
saobraćaju – Studija istraživanja za grad Sarajevo. 11. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“ Vrnjačka banja, Zbornik radova. Knjiga 2:
115-121.
[5] Kovačević J(2017). Primeri edukacije mladih na temu bezbednog ponašanja u saobraćaju
kroz projekte Kancelarije za mlade Čačak. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost
saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.Zbornik radova. Knjiga 2:345-352.
[6] Milenković J, Stanojević M, (2018). Uloga i značaj saobraćajnih škola u prevenciji i
edukaciji iz oblasti bezbednosti saobraćaja na nivou lokalne zajednice - primer
Politehničke škole u Požarevcu. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja
u lokalnoj zajednici, Kopaonik.Zbornik radova.Knjiga 2:235-244.
[7] Scott-Parker B, Fox T (2015). Using humour in peer-education: Trials and tribulations of
an action research project. Proceedings of the 2015 Australasian Road Safety Conference
14 – 16 October, Gold Coast, Australia.
[8] Southgate E, Aggleton P (2016). Peer education: From enduring problematics to
pedagogical
potential,
Health
Education
Journal
76(1):
1-14.
(https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0017896916641459,
posećeno
12.01.2018.)
[9] Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period 2015 do 2020.
godine (2015). Službeni glasnik Republike Srbije br.64/2015.
[10] Tolmie A (2007). Using peer education in road safety provision.National Road Safety
Congress(https://www.researchgate.net/publication/241141419_USING_PEER_EDUC
ATION_IN_ROAD_SAFETY_PROVISION , posećeno 10.01.2019.)
[11] Pringle S, Sudlow D (2005). Safety Education in Scottish Secondary Schools. Transport
Research
Planing
Group
Scotland
(https://www2.gov.scot/Resource/Doc/127440/0030524.pdf, posećeno 17.01.2019.)
[12] UNAIDS (1999). Peer education and HIV/AIDS: Concepts, uses and challenges. Joint
United Nations Programme on HIV/AIDS. Geneva
[13] WHO (2018). The Global status report on road safety 2018. Geneva
[14] WHO (2007). Youth and road safety in Europe.Copenhagen
[15] (http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/analize-i-istrazivanja/baza-podataka,
posećeno 15.01.2019.)
[16] (http://www.youthforroadsafety.org/news-blog/news-blog
item/t/the_power_of_peer_education_ndash_an_experience_in_kenya,
posećeno16.01.219.)
[17] (http://infobc.rs/saradnja-dve-srednje-skole-iz-bele-crkve-vrsca-realizacija-projektabezbednost-mladih/, posećeno15.01.2019.)
[18] (http://cubs.rs/u-saobracaj-bezbedno-vrsnjaci-2/, posećeno15.01.2019.)
[19] (https://www.cdc.gov/motorvehiclesafety/seatbelts/facts.html, posećeno 05.03.2019)
[20] (https://www.cdc.gov/motorvehiclesafety/teen_drivers/teendrivers_factsheet.html,
posećeno 05.03.2019)

162

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“
Србија, Копаоник, Хотел Краљеви Чардаци,
10 – 13. април 2019.

14th International Conference
“Road Safety in Local Community”
Serbia, Kopaonik, Hotel Kraljevi Čardaci,
April 10 – 13, 2019.

ДЕТЕРМИНИСАЊЕ СТРЕСА И УМОРА КАО УТИЦАЈНИХ
ФАКТОРА НА ПОНАШАЊЕ ВОЗАЧА У ТОКУ ВОЖЊЕ
DETERMINING STRESS AND FATIGUE AS AN INFLUENCING
FACTOR ON DRIVER BEHAVIOR WHILE DRIVING
Борис Антић1, Јелица Давидовић2, Миљан Лазаревић3
Резиме: Перцепцију возача често ометају многи утицајни фактори, а међу њима су стрес и
умор возача. Вожња захтева константно одржавање пажње, као и брзо реаговање возача у
новонасталим опасним ситуацијама. На ове карактеристике вожње негативно може утицати
искуство возача, али и ниво претрпљеног стреса пре вожње или у току вожње, као и ниво
умора возача. Умор и стрес су елементи фактора човек који у великој мери утичу на
расположење и мотивацију, као и на поспаност, али и когнитивне функције и способности
човека, па самим тим и возача. С обзиром да су стрес и умор возача препознати као фактори
који могу у великој мери утицати на понашање возача, управо из тих разлога је у овом раду
детерминисан утицај ових фактора. У раду ће бити представљени резултати анкете која је
спроведена међу возачима на територији општине Пирот. Један од кључних резултата
истраживања, је показао да стрес возача представља утицајнији фактор на понашање возача.
Кључне речи: Стрес, умор, возачи, анкетно истраживање, општина Пирот
Abstract: The perception of drivers is often distracted by many influential factors, among them are
stress and driver fatigue. Driving requires constant attention, as well as the quick reaction of drivers
in new dangerous situations. These driver characteristics may be adversely affected by the driver's
experience, but also the level of stress before driving or while driving, as well as the driver's level
of fatigue.
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Fatigue and stress are elements of the factors of a human who greatly influence the mood and
motivation, as well as the drowsiness, as well as the cognitive functions and abilities of the person,
and therefore the driver. Since drivers' stress and fatigue are recognized as factors that can greatly
affect the behavior of drivers, it is precisely for these reasons that the influence of these factors is
determined in this paper. The paper will present the results of a survey conducted among drivers on
the territory of the municipality of Pirot. One of the key research results has shown that driver stress
is a more influential factor in driver behavior.
Keywords: Stress, fatigue, drivers, survey, Pirot municipality

1.

УВОД

У свету су препознати стрес и умор као утицајни фактори на понашање возача у
току вожње, као и на евентуални настанак саобраћајних незгода. Веома је битно да
се препознају ови фактори на понашање возача и у нашим условима саобраћаја, како
би се на квалитетан начин могло деловати на смањење или елиминисање ових
утицајних фактора.
Умор возача представља један од најчешћих узрока саобраћајних незгода са
професионалним возачима и креће се до 50% (ITF, 2015). Међутим, не може се
занемарити ни утицај умора на остале возаче. Давидовић и Антић (2018) су
дефинисали листу фактора који највише утичу на умор код возача и то су: квалитет
сна, количина сна, дневно време вожње, време управљања возилом, дневни одмор
возача, недељно време вожње, старост, мере које користе за отклањање поспаности,
двонедељно време вожње, месечна пређена километража и врста возила којим
управљају (да ли је то аутобус или камион) истичући да највећи утицај имају
квалитет и количина сна. Davidović et al. (2018) су показали да ако возач спава мање
од 6 сати у току 24 сата има 8 пута већу вероватноћу да ће имати и лош квалитет
сна.
Matthews је у свом истраживању навео да се поремећаји субјективног стања
возача могу приказати кроз утицај когнитивног стреса на возаче. На стрес могу
утицати и црте личности возача, као и стресне ситуације које чине нелагодности код
возача, па утицајем стреса могу настати конфликтне ситуације, услед доношења
погрешних одлука.
Gueho се са групом аутора 2014 године, у свом истраживању бавио проучавањем
и валидацијом новог упитника (Driver BehaviorQuestionnaire (DBQ)) којим се може
процењивати утицај стресних ситуација и понашања на вожњу.
Агресивно понашање возача, као и већи утицај стреса код возача има директног
утицаја на повећање настанка саобраћајних незгода (Öz et al. 2010). Поред тога
агресивност у току вожње, тражење узбуђења као и већи ниво стреса имају утицаја
на тенденцију ка прекорачењу ограничења и повећање броја прекршаја које чине
возачи (Öz et al. 2010). Већи степен прекорачења ограничења брзине је примећен
код непрофесионалних возача. Са друге стране већу агресивност као и мању
контролу ризика у току вожње су бележили професионални возачи, као и мању
контролу ризика (Öz et al. 2010). Црте личности представљају значајан предсказатељ
многих битних животних исхода (Beanland et al., 2014). Неколико студија
проучавало је однос између одређених црта личности и понашања у вожњи (нпр.
агресивност и прекорачење брзине) с циљем да се идентификују особине које су у
вези са повећаним ризиком од настанка саобраћајне незгоде (Beanland et al., 2014).
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Ове су студије, иако драгоцене, ипак ограничене у том смислу да проучавају
само уско поље конструкције личности и због тога не откривају увек која
консталација особина најбоље предвиђа понашање у вожњи (Beanland et al., 2014).
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

За прикупљање узорка коришћен је метод анкетирања, при чему се анкета
односила на самопријављено понашање возача, када возе под утицајем стреса или
умора. Анкетирање је вршено је у периоду од 20. децембра 2018. године до 8.
јануара 2019. године. Анкетирање је спроведено у две компаније у Пироту. Укупно
прикупљен узорак је износио 112 испитаника. Анкета која је дељена се састојала из
три групе питања, прва група питања се односила на социо-демографске
карактеристике испитаника, друга група питања се односила на самопријављено
понашање возача, када су управљали возилом под утицајем стреса, а трећа група
питања се односила на самопријављено понашање возача када су управљали
возилом под утицајем умора. Питања су формирана на начин да возачи оцењују
вршење одређених радњи када трпе утицај стреса и умора, као и то да возачи
оцењују колико често трпе утицај стреса или умора. Одређен део питања је преузет
са упитника Driver Behavior Questionnaire (DBQ), са одређеним корекцијама.
Испитаници су одговоре уписивали на петостепеној скали одговора.
Спроведено истраживање имало је за циљ да се уоче понашања возача, када они
возе под утицајем стреса или под утицајем умора, као и да се препозна утицајнији
фактор на понашање возача.
Обрада података вршена је у Microsoft Office Excel пакету, где је примењена
TOPSIS метода. Део анализе података вршен је у статистичком софтверу IBM SPSS
Statistics 22. Подаци који су коришћени у анализи TOPSIS методом, били су
просечне оцене самопријављених понашања возача, приликом управљања возилом
под утицајем стреса или умора. Просечне оцене су добијане као аритметичке
средине свих одговора на конкретно питање. За проверу поузданости коришћена је
Кронбахов алфа (Cronbach's Alpha) тест.
2.1.

Примена TOPSIS методе

У раду је примењена TOPSIS метода према следећем алгоритму који је приказан
у шест корака:
2.1.1. Корак 1: Нормализација полазне матрице
У раду су посматрана матрица која се у основи састојала из утицајних фактора
(стрес и умор) и понашања возача приликом вожње под утицајем стреса или умора.
Матрица је посматрана са различитих аспекта, при чему су алтернативе и
критеријуми ротирали, како би се добили подаци о томе који утицајни фактор више
доприноси негативном понашању, а са друге стране подаци су требали да укажу на
то која је најчешћа радња коју возачи врше када су под утицајем стреса или умора.
Нормализација матрица је вршена помоћу следеће формуле:
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋
(1)
𝑋𝑋�𝑖𝑖𝑖𝑖 =
2
�∑𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
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2.1.2.

Корак 2: Пондерисање нормализоване матрице

Када је посматрана матрица, где су као критеријуми узети утицајни фактори
(стрес и умор), дати су подједнаки пондери (0,5). Када је посматрана матрица, где
су као критеријуми узета понашања возача, већи пондери су придодати каснијем
кочењу возача и непропуштањем пешака на пешачким прелазима (по 0,2), док су
мањи пондери придодати разговору са путницима и укључивању музике (по 0,05),
сва остала понашања су имала пондер по 0,1.
(2)
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑊𝑊𝑗𝑗 ∗ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
2.1.3.

Корак 3: Одређивање идеалног и анти-идеалног решења

Након пондерисања нормализованих матрица, изабрана су идеална и антиидеална решења, при чему су коришћене функције минимума и максимума (𝑉𝑉𝑖𝑖+ , 𝑉𝑉𝑖𝑖− ).
2.1.4. Корак 4: Рачунање удаљености алтернатива од идеалног и антиидеалног решења
Удаљеност алтернатива од идеалног (𝑆𝑆𝑖𝑖+ ) и анти-идеалног (𝑆𝑆𝑖𝑖− ) решења рачуна
се на основу Еуклидског растојања у n-димензионом критеријумском простору.
(3)
𝑆𝑆𝑖𝑖+ = �∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1(𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑗𝑗+ )2
𝑆𝑆𝑖𝑖− = �∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1(𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑗𝑗− )2

2.1.5.

(4)

Корак 5: Рачунање релативне блискости алтернатива идеалном
решењу

Рачунање релативне блискости алтернатива ка идеалном решењу рачуна се
према следећој формули:
𝑆𝑆 −
(5)
𝐶𝐶 = 𝑖𝑖
2.1.6.

𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑖𝑖++𝑆𝑆𝑖𝑖−

Корак 6: Налажење решења

Као завршни корак TOPSIS методе, представља налажење и рангирање решења,
при чему су на основу спроведене анализе, добијена тежина утицајних фактора и
понашања која су израженија приликом вожње под утицајем стреса или умора.
3.

РЕЗУЛТАТИ

У истраживању је учествовало 112 испитаника, од којих је 81% било мушких
испитаника. Просечна старост испитаника је била 40,6 година, при чему је узорак
стратификован на тај начин да су у истраживању могли да учествују само
испитаници који су поседовали возачку дозволу. Више од половине испитаника
(59%) је поседовало возачку дозволу више од 15 година, а затим од 11 до 15 година
(25 %), док је најмање испитаника било са поседовањем возачке дозволе до 5 година
(4%). У посматраном узорку, било је 24% испитаника који су доживели саобраћајну
незгоду. 49% испитаника није санкционисано због прекршаја у саобраћају, док је
42% испитаника санкционисано само новчаном казном, а 8% испитаника је
санкционисано и новчаном казном и казненим поенима. 75% испитаника вози веома
често, и то неколико пута дневно, што представља категорију возача која има већу
изложеност у саобраћају.
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Анализом података може се закључити да је 13% испитаника веома често возило
под утицајем стреса (13%), где су одговори били неколико пута дневно и 2 до 3 пута
недељно. 23% испитаника је одговорило да веома често управља возилом под
утицајем умора, при чему су одговори били неколико пута дневно и 2 до 3 пута
недељно. Анализом резултата приказаних у табелама 1 и 2 може се уочити да је код
учесника који имају повећан број кретања, код њих је и повећана вожња под
утицајем стреса или умора. Што се тиче возача који возе неколико пута дневно, 52%
је рекло да управља возилом под утицајем стреса једном месечно, а 7% неколико
пута дневно. Анализом табеле 2 уочава се да је чешће управљање возилом под
утицајем умора, у односу на вожњу под утицајем стреса, при чему је 8% возача који
возе веома често рекло да возе веома често и под утицајем умора, а 17% 2-3 пута
недељно.
Табела 1. Упоредна анализа учесталости вожње и учесталости вожње под
утицајем стреса
Неколико пута
дневно
2-3 дана недељно
Једном недељно
Једном месечно

Неколико
пута дневно

2-3 дана
недељно

Једном
недељно

Мање од једном
недељно

Једном
месечно

7%

8%

14 %

18 %

52 %

0%
0%
0%

11 %
0%
0%

28 %
0%
0%

17 %
20 %
0%

44 %
80 %
100 %

Табела 2. Упоредна анализа учесталости вожње и учесталости вожње под
утицајем умора
Неколико пута
дневно
2-3 дана недељно
Једном недељно
Једном месечно

Неколико
пута дневно

2-3 дана
недељно

Једном
недељно

Мање од једном
недељно

Једном
месечно

8%

17 %

12 %

21 %

42 %

0%
0%
0%

28 %
0%
0%

28 %
0%
0%

0%
20 %
20 %

44 %
80 %
80 %

Први корак који је спроведен у статистичкој анализи података јесте проверавање
поузданости упитника. За проверу поузданости коришћен је Кронбахов алфа
(Cronbach's Alpha) тест који износи 0,726, па се упитник може сматрати поузданим.
Питања која су коришћена за проверу поузданости су се односила на концентрацију
приликом вожње под утицајем стреса.
У табели 3 је приказана почетна матрица, која се састоји из аритметичких
средина вредности одговора на одређена питања. Анализирајући матрицу, када
возачи управљају возилом под утицајем стреса или умора, они најчешће прибегавају
неком облику дистракције у возилу, то јест укључивању музике или разговору са
путницима. Али такође, из табеле 3 се може закључити да је концентрација за вожњу
и повећана осетљивост на остале ученике у саобраћају већа, када возачи трпе утицај
стреса или умора. Може се закључити још и да возачи чешће претичу друге ученике
у саобраћају и склонији су агресивнијем понашању, када управљају возилом под
утицајем стреса.
У табели 4, је приказан први корак методе TOPSIS, то јест нормализација
почетне матрице, а такође у истој табели су приказани и пондери, за критеријуме,
при чему су критеријумима субјективном методом додељени једнаки пондери, по
0,5.
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Табела 3. Приказ аритметичке средине одговора и почетна матрица
Понашања возача
Стрес
Умор
Учестало убрзавам
1,96
1,46
Касно реагујем кочењем на уочену опасност
1,90
2,04
Нисам сконцентрисан/а на вожњу
2,22
2,13
Не поштујем саобраћајне знакове („СТОП“ и сл.)
1,94
1,83
Нервирају ме остали учесници у саобраћају
Укључим музику
Разговарам са путницима
Чешће претичем друге учеснике у саобраћају

2,42
2,96
2,56
2,17

2,26
2,85
2,67
1,71

Не пропустим пешаке на пешачком прелазу

1,73

1,79

Табела 4. Нормализација матрице
Понашања возача
Стрес
Учестало убрзавам
0,2925
Касно реагујем кочењем на уочену опасност
0,2832
Нисам сконцентрисан/а на вожњу
0,3311
Не поштујем саобраћајне знакове („СТОП“ и сл.)
0,2885

Умор
0,2296
0,3193
0,3333
0,2871

Нервирају ме остали учесници у саобраћају
Укључим музику
Разговарам са путницима
Чешће претичем друге учеснике у саобраћају

0,3603
0,4415
0,3816
0,3231

0,3543
0,4467
0,4187
0,2689

Не пропустим пешаке на пешачком прелазу

0,2580

0,2815

0,5

0,5

Пондери (Wi)

У табели 5 су приказана четири корака TOPSIS методе (корак 2 до корак 5).
Анализом резултата приказаних у табели може се закључити да је идеално
понашање укључивање музике и код стреса и код умора, потребно је нагласити да
идеално решење представља решење које има највећег негативног утицаја на
безбедну вожњу. Што се тиче анти-идеалних решења, учестало убрзавање је било
код умора, а непропуштање пешака на пешачким прелазима је било код стреса.
Такође, рачунањем релативне блискости алтернатива ка идеалном решењу, може
се закључити да укључивање музике представља идеално решење добијено TOPSIS
методом, што представља најчешћи вид негативног понашања када возачи
управљају возилом под утицајем стреса или умора, затим се возачи најчешће
определе за разговор са путницима, потом нервоза и нетрпељивост ка осталим
учесницима у саобраћају представљају понашања која су најближа идеалном
решењу.
На слици 1 је приказан ранг решења где се уочава понашање возача које је
најчешће када управљају возилом под утицајем умора или стреса, а затим редом и
остала понашања. Најмање заступљено понашање када возачи управљају у оваквим
условима, представља учестало убрзавање возача, а затим непропуштање пешака на
пешачком прелазу.
Са друге стране возачи су најчешће изложени неком виду дистракције када
управљају под утицајем умора или стреса, као што су слушање музике или разговор
са путницима.
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Табела 5. Тражење коначних решења
Понашања возача
Стрес
Умор
Si+

Si-

Ci

Учестало убрзавам
Касно реагујем кочењем на уочену
опасност
Нисам сконцентрисан/а на вожњу
Не поштујем саобраћајне знакове
(„СТОП“ и сл.)
Нервирају ме остали учесници у
саобраћају
Укључим музику

0,1463

0,1148

0,1316

0,0173

0,1161

0,1416

0,1596

0,1016

0,0466

0,3143

0,1655

0,1666

0,0791

0,0634

0,4449

0,1443

0,1435

0,1105

0,0325

0,2274

0,1802

0,1771

0,0615

0,0806

0,5674

0,2207

0,2233

0,0000

0,1421

1,0000

Разговарам са путницима
Чешће претичем друге учеснике у
саобраћају
Не пропустим пешаке на пешачком
прелазу
V i+

0,1908

0,2093

0,0330

0,1129

0,7737

0,1616

0,1344

0,1068

0,0380

0,2625

0,1290

0,1407

0,1235

0,0259

0,1734

0,2207

0,2233

0,1290

0,1148

V i-

Слика 1. Графички приказ ранга решења

Други део анализе методе TOPSIS, подразумевао је замену алтернатива и
критеријума, тако како би се израчунао утицајнији фактор (стрес или умор) на
понашање возача. Алтернативе су стрес или умор, док су критеријуми
представљени следећом поделом:
• К1 - Учестало убрзавам
• К2 - Касно реагујем кочењем на уочену опасност
• К3 - Нисам сконцентрисан/а на вожњу
• К4 - Не поштујем саобраћајне знакове („СТОП“ и сл.)
• К5 - Нервирају ме остали учесници у саобраћају
• К6 - Укључим музику
• К7 - Разговарам са путницима
• К8 - Чешће претичем друге учеснике у саобраћају
• К9 - Не пропустим пешаке на пешачком прелазу
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У табели 6 приказана је нормализована матрица, при чему су подаци у почетној
матрици коришћене аритметичке средине одговора на одређена питања. Такође у
табели са нормализованим вредностима, додати су и пондери који су коришћени за
даљу анализу, где је код критеријума К2 и К9, дат већи значај, субјективном
методом, а код критеријума К6 и К7, је дат мањи значај. Већи значај критеријумима
К2 и К9, дат је из разлога што утицај на последице незгода може бити већи, услед
оваквих понашања.
Табела 6. Нормализација матрице
Утицајни
фактори
К1
(алтернативе)
Стрес
0,8017
Умор
0,5977
Пондери (Wi)
0,1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

К8

К9

0,6827
0,7307
0,2

0,7229
0,6910
0,1

0,7269
0,6867
0,1

0,7310
0,6824
0,1

0,7211
0,6928
0,05

0,6925
0,7214
0,05

0,7846
0,6200
0,1

0,6945
0,7195
0,2

У табели 7 и на слици 2 приказани су резултати, који показују да је стрес као
утицајни фактор на вожњу, утицајнији на основу критеријума који су посматрани.
Стрес као утицајни фактор, је веома битан за анализу понашања возача, при чему
вожња под утицајем стреса представља један од фактора који може допринети
настанку конфликтних ситуација и евентуалних саобраћајних незгода. Стрес као
утицајни фактор се и овом анализом показао као утицајнији фактор на понашање
возача. Док, са друге стране, није занемарљив и утицај умора на вожњу.
Утицајни
фактори
(алтернативе)
Стрес
Умор
V+
V-

Табела 7. Тражење коначних решења
К1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

К8

0,0802
0,0598
0,0802
0,0598

0,1365
0,1461
0,1461
0,1365

0,0723
0,0691
0,0723
0,0691

0,0727
0,0687
0,0727
0,0687

0,0731
0,0682
0,0731
0,0682

0,0361
0,0346
0,0361
0,0346

0,0346
0,0361
0,0361
0,0346

0,0785
0,0620
0,0785
0,0620

К9

Si-

Ci

0,1389 0,0109 0,0272 0,7131
0,1439 0,0272 0,0109 0,2869
0,1439
0,1389

Слика 2. Графички приказ ранга решења
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4.

ДИСКУСИЈА

Како показују светска искуства, стрес и умор представљају веома утицајне
факторе на понашање возача у току вожње, као и утицајне факторе на настанак
саобраћајних незгода. Овим истраживањем потврђено је да је утицај стреса и умора
веома присутан и у нашим условима саобраћаја, при чему су возачи склонији
небезбеднијем понашању. Анализом података до којих се дошло у овом
истраживању, добијено је да је велики проценат возача који веома често возе, и трпе
висок ниво умора и стреса. Да возачи трпе велики утицај стреса и умора показали
су резултати претходних истраживања које су спроводили Matthews, Давидовић и
Антић, Davidović et al., као и Öz et al. Оваквом анализом података, може се
закључити, да је нарушена безбедност саобраћаја, из разлога постојања већег броја
возача који могу погрешно реаговати услед утицаја умора и/или стреса. С обзиром
да постоје компаније на територији општине Пирот које у својим погонима имају
ноћну смену, повећан број возача који је бележио вожњу под утицајем умора, није
изненађујући, па је то једана од група возача на које треба деловати превентивним
мерама, како би променили начин кретања барем под тим околностима.
Анализом података се дошло до закључка, да у условима када возачи управљају
возилом под утицајем стреса или умора, најчешће укључују музику или разговарају
са путницима. Ово би се могло протумачити на следећи начин, да возачи када трпе
негативан утицај стреса и умора на вожњу, компензују то другим видом негативног
понашања, и то дистракцијом кроз разговор са путницима или укључивањем
музике. Дистракција је, са друге стране, у свету препозната као негативно понашање
које има утицаја на потенцијалне грешке возача. Овом анализом препознато је и
негативно понашање возача попут нетрпељивост ка другим возачима, као и
недостатак концентрације за управљање возилом. Оваква понашања, такође, могу
бити веома негативна за безбедно учествовање у саобраћају, што може узроковати
настанак конфликтних ситуација потенцијалних незгода.
Један од битнијих резултата, добијених TOPSIS методом, је да је стрес
утицајнији фактор на понашање возача, на основу задатих критеријума од умора.
Овом анализом добијен је значајан податак, на основу кога се може усмерити сет
превентивних и едукативних мера на територији општине Пирот, како би се смањио
утицај стреса на понашање возача. Такође, овом анализом и добијеним податком да
је стрес утицајнији фактор, отворен је већи простор за анализу у овој сфери, то јест
у анализи стреса, и утицаја стреса на вожњу, на територији општине Пирот.
5.

ЗАКЉУЧАК

На основу свега наведеног може се закључити да су возачи склони небезбедном
понашању у току вожње, када трпе утицај стреса и умора, и да оваквим понашањем
могу да изазову конфликтне ситуације у саобраћају или могући настанак
саобраћајних незгода. На овакво понашање возача потребно је деловати кроз низ
превентивних мера, као и квалитетнијом обуком у систему оспособљавања возача
за учествовање у саобраћају. Генерално, као утицајнији фактор, на негативније
понашање возача, показао се стрес, при чему овакво стање у саобраћају, одражава и
стање друштва и стресног начина живота.
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Негативан резултат који се може негативно рефлектовати на саобраћај, је тај, да
возачи под утицајем стреса и умора, често прибегавају неком виду дистракције, кроз
разговор са путницима или укључивање музике, што може додатно реметити
њихову пажњу у већ додатном стању смањене пажње и концентрације и довести до
настанка конфликтних ситуација или потенцијалних саобраћајних незгода. Као
једна од превентивних мера предлаже се да се возачима кроз примере саобраћајних
незгода у којима је доминантни фактор за настанак саобраћајне незгоде био умор
или стрес, прикажу последице тих саобраћајних незгода.
У раду је постојало ограничење у виду малог узорка од 112 испитаника, сходно
томе предлог за даље унапређење оваквих истраживања је повећање узорка, као и
проширивање узорка на територији Републике Србије, при чему би било могуће
радити поређење резултата међу градовима.
Значај овог рада, огледа се у препознавању утицајних фактора, стреса и умора,
на безбедно понашање возача. У раду су приказане одређене радње које возачи
најчешће примењују када трпе утицај стреса или умора, што може да чини вожњу
небезбеднијом. Препознавањем утицајних фактора локална заједница може низом
превентивних мера (кампање, едукације, саветовања итд.) утицати на подизање
свести о значају безбедне вожње, и избегавању вожње када се трпи утицај стреса
или умора. Правац будућег истраживања може бити вршење анкетирања возача у
више градова, а затим упоредни приказ резултата и поређење истих.
6.
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RASKRSNICE SA KRUŽNIM TOKOM SAOBRAĆAJA – PROBLEMI I
DILEME U REPUBLICI SRPSKOJ
JUNCTIONS WITH CIRCULAR TRAFFIC FLOW – PROBLEMS AND
DILEMMAS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA
Goran Amidžić1, Goran Šmitran2, Milan Salamadija3
Rezime:. Zadnjih godina u Republici Srpskoj izgradnja raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja je
intezivirana u većini gradova i opština. Raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja svojim tehničkim
karakteristikama znatno smanjuju broj konfliktnih tačaka u poređenju sa klasičnim raskrsnicama.
Ovakav tip raskrsnica smanjuje brzinu prilaska i prolaska kroz raskrsnicu, omogućava veći kapacitet
i nema nepotrebnih zadržavanja. Pravila saobraćaja i način regulisanja saobraćaja u ovakvim
raskrsnicama u Republici Srpskoj dovode do dilema kod vozača u pogledu poštovanja prvenstva
prolaza prilikom ulaska i napuštanja raskrsnice, u zavisnosti da li je riječ o jednotračnoj ili
višetračnoj raskrsnici. Nepostojanje adekvatne saobraćajne signalizacije često za posledicu ima
nastanak saobraćajne nezgode, a da učesnici nisu ni svjesni stvarne odgovornosti za njen nastanak.
U ovom radu biće prikazan dio izgrađenih raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja u Republici
Srpskoj, način njihovog obilježavanja saobraćajnom signalizacijom i vođenja tokova saobraćaja,
kao i način postupanja vozača, ali i konkretni primjeri saobraćajnih nezgoda. Cilj ovog rada jeste da
se ukaže na određene dileme koje imaju vozači prilikom kretanja kroz raskrsnice ovakvog tipa, kao
i pripadnika policije koji vrše uviđaje saobraćajnih nezgoda, prilikom primjene važećih zakonskih
propisa u Republici Srpskoj i BiH.
Ključne riječi: raskrsnica, pravila saobraćaja, saobraćajna nezgoda.

1
Dr Goran Amidžić, načelnik, MUP Republike Srpske – Jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, Bulevar
Desanke Maksimović 4, BanjaLuka, Republika Srpska, goran.amidzic@mup.vladars.net
2Goran Šmitran, glavni inspektor, MUP Republike Srpske – Jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, Bulevar
Desanke Maksimović 4, Banja Luka, Republika Srpska, goran.smitran@mup.vladars.net
3
Milan Salamadija, MA, inspektor, MUP Republike Srpske – Uprava policije, Bulevar Desanke Maksimović 4,
Banja Luka, Republika Srpska, milan.salamadija@mup.vladars.net

173

Goran Amidžić, Goran Šmitran, Milan Salamadija
RASKRSNICE SA KRUŽNIM TOKOM SAOBRAĆAJA – PROBLEMI I DILEME U REPUBLICI
SRPSKOJ

Abstract: Over the last few years in the Republic of Srpska, building junctions with circular traffic
flow has been intensified in most of the cities and municipalities. The junctions with circular traffic
flow significantly reduce the number of conflict points with their technical characteristics in
comparison to common junctions. This type of junctions reduces the speed of approaching and going
through a junction, provides greater capacity and there are no unnecessary delays. Traffic rules and
the manner of regulating traffic on this type of junctions in the Republic of Srpska cause drivers to
be in a dilemma regarding the following of the priority rights while entering and leaving the
roundabout depending on whether there is one or more lanes. The lack of adequate traffic
signalization often results in a traffic accident without the participants being aware of their real
responsibility for causing it. The paper presents a few junctions with circular traffic flow in the
Republic of Srpska, the manner of marking them with traffic signals and leading traffic flows,
drivers’ actions, but also concrete examples of traffic accidents. The aim of the paper is to point to
certain drivers’ dilemmas while going through this type of junctions, as well as dilemmas the police
members encounter during accident scene investigation, while implementing the Republic of Srpska
and BIH legislation.
Key words: junction, traffic rules, traffic accident.

1.

UVOD

Posmatrano sa aspekta bezbjednosti saobraćaja, glavna prednost raskrsnica sa kružnim
tokom, u odnosu na klasičnu raskrsnicu, je povećanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju
na datoj raskrsnici i smanjenje broja konfliktnih tačaka. Smanjenjem broja konfliktnih
tačaka, smanjuje se i broj saobraćajnih nezgoda, odnosno posljedice saobraćajnih nezgoda
su daleko manje u odnosu na klasične raskrsnice. Neophodno je naglasiti da se smanjenje
broja konfliktnih tačaka odnosi kako na konfliktne tačke između motornih vozila, tako i
na konfliktne tačke između motornih vozila i pješaka.
Takođe, raskrsnice sa kružnim tokom koriste se i za povećanje protočnosti same
raskrsnice, kao i za smanjenje brzine kretanja motornih vozila, kako pri ulasku, tako i
tokom vožnje kroz raskrsnicu. Prednosti ovog tipa raskrsnica se ogleda i u tome što nema
nepotrebnih zaustavljanja i čekanja na promjenu svjetlosne saobraćajne signalizacije.
U posljednjih par godina u Republici Srpskoj intezivirana je izgradnja raskrsnica sa
kružnim tokom, kako sa jednom, tako i sa dvije saobraćajne trake. Izgradnjom prvih
raskrsnica sa kružnim tokom pojavile su se i određene dileme kod učesnika u saobraćaju
u pogledu pravilnog korištenja ovog tipa raskrsnica. Činjenica je da u svim gradovima i
opštinama Republike Srpske nisu izgrađene raskrsnice ovog tipa, pa samim tim i građani,
iz tih mjesta, nemaju iskustva prilikom nailaska na raskrsnice sa kružnim tokom. Međutim,
neophodno je istaći da nedoumice oko pravilnog korištenja raskrsnice sa kružnim tokom
imaju i građani u čijim gradovima ili opštinama, ovaj tip raskrsnice, već postoji nekoliko
godina. Naime, u tom slučaju problem predstavlja nedovoljna edukovanost iz oblasti
saobraćaja, kako mladih vozača, tako i vozača sa većim vozačkim stažom, ali i izostanak
saobraćajne kulture. Međutim, posebne poteškoće kod vozača, prilikom nailaska na
raskrsnicu ovog tipa, čini nedovoljno jasna i adekvatna horizontalna i vertikalna
saobraćajna signalizacija, odnosno neadekvatno obilježavanje i usmjeravanje saobraćaja.
Iako u raskrsnicama sa kružnim tokom u Republici Srpskoj nisu evidentirane
saobraćajne nezgode sa teško povrijeđenim i smrtno stradalim licima, saobraćajne
nezgode se dešavaju i to najčešće prilikom promjene saobraćajne trake ili prestrojavanja
radi napuštanja raskrsnice sa kružnim tokom, kao i prilikom ulaska u raskrsnicu. U slučaju
kada se dogodi saobraćajna nezgoda u raskrsnici sa kružnim tokom, poteškoće se javljaju
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i prilikom vršenja uviđaja od strane policijskih službenika u pogledu utvrđivanja
odgovornosti učesnika saobraćajne nezgode za nastanak iste.
U vezi sa navedenim, u radu će biti riječi o sljedećim dilemama koje se javljaju kod
učesnika u saobraćaju prilikom korišćenja raskrsnice sa kružnim tokom: da li je ispravno
da se u raskrsnici sa kružnim tokom krećemo vanjskom saobraćajnom trakom, bez obzira
na mjesto izlaza iz raskrsnice; da li je ispravno napraviti još jedan krug u raskrsnici ako
smo u unutrašnjoj saobraćajnoj traci, a ako ne možemo napustiti raskrsnicu, pa ponoviti
još jedan krug, pa još jedan...; da li je dozvoljeno i ispravno da se izvrši bezbjedno
zaustavljanje vozila u raskrsnici, kako bi se propustilo drugo vozilo koje zadržava pravac
kretanja u raskrsnici, te nakon toga napustiti raskrsnicu; kako se primjenjuje pravilo desne
strane u raskrsnici sa kružnim tokom; kako na jednostavan i prihvatljiv način unaprijediti
bezbjednost učesnika u saobraćaju, odnosno kako olakšati njihovo učešće u raskrsnicama
ovog tipa, prvenstveno na već izgrađenim raskrsnicama sa kružnim tokom.
2.

POJAM, KARAKTERISTIKE, PREDNOSTI I NEDOSTACI RASKRSNICA
SA KRUŽNIM TOKOM

Raskrsnica sa kružnim tokom je kanalisana kružna raskrsnica na kojoj se priključuje
tri ili više puteva na kojima se saobraćaj odvija kruženjem oko srednjeg ostrva u smjeru
obrnutom od kazaljke na satu (Kenjić et al, 2009:16). U odnosu na klasične raskrsnice,
raskrsnice sa kružnim tokom imaju određene specifičnosti. Posebne karakteristike
raskrsnica sa kružnim tokom, a koje ih razlikuju od klasičnih raskrsnica u nivou su:
raskrsnice sa kružnim tokom su raskrsnice kombinovanog neprekinutog i prekinutog toka;
vozila u kružnom toku saobraćaja imaju pravo prvenstva nad vozilima koja ulaze u kružnu
raskrsnicu; vozilo koje ulazi u raskrsnicu sa kružnim tokom ne zaustavlja se ako ima
slobodan ulaz, već ulazi u kružnu raskrsnicu sa smanjenom brzinom; u malim
raskrsnicama sa kružnim tokom u urbanim sredinama moguće je saobraćati sa malom
brzinom; pješaci i biciklisti u raskrsnicama sa kružnim tokom poštuju ista pravila kao u
klasičnim raskrsnicama; zabranjena je vožnja unazad (i nepotrebna) u raskrsnicama sa
kružnim tokom; dugim vozilima dozvoljeno je da koriste i neasfaltirani (kaldrmisani) dio
kružnog kolovoza (vozni dio središnjeg saobraćajnog ostrva), a mala vozila nemaju
potrebe za tim (Legac et al, 2008:88).
Takođe, raskrsnice sa kružnim tokom, u odnosu na klasične raskrsnice, imaju određene
prednosti, ali i nedostatke. Prednosti raskrsnica sa kružnim tokom su sljedeće:
• velika bezbjednost saobraćaja (manje konfliktnih tačaka nego na klasičnim
raskrsnicama u nivou, eliminacija konfliktnih tačaka na ukrštanjima,
nemogućnost voženja kružnom raskrsnicom bez smanjenja brzine, itd.),
• mogućnost velike gustine saobraćaja i manje kolone,
• manje buke i emisije toksičnih gasova,
• istog su kapaciteta,
• dobro rješenje ukrštanja u slučaju da je tok saobraćaja na glavnom i
sporednom saobraćajnom pravcu približno jednak,
• dobro rješenje višekrakih raskrsnica sa kružnim tokom (pet ili više),
• manje posljedice saobraćajnih nezgoda,
• manji troškovi održavanja (za razliku od semaforizovanih raskrsnica),
• dobro rješenje usporavanja saobraćaja u urbanim područjima,

175

Goran Amidžić, Goran Šmitran, Milan Salamadija
RASKRSNICE SA KRUŽNIM TOKOM SAOBRAĆAJA – PROBLEMI I DILEME U REPUBLICI
SRPSKOJ

estetska vrijednost (Smjernice za projektovanje, građenje, održavanje i
nadzor na putevima, 2005).
Kada je riječ o nedostacima raskrsnica sa kružnim tokom, izdvaja se sljedeće:
• što je više traka u raskrsnici sa kružnim tokom, to je manja bezbjednost
saobraćaja (za razliku od klasičnih raskrsnica u nivou),
• kod uzastopnih raskrsnica sa kružnim tokom ne može se postići sinhronizacija
(„zeleni talas“),
• problem nedostatka mjesta za središnje saobraćajno ostrvo u izgrađenim
područjima,
• saobraćajem u raskrsnicama sa kružnim tokom ne može upravljati
saobraćajna policija,
• velike raskrsnice sa kružnim tokom se ne preporučuju ispred obdaništa i škola
i sl.,
• problem se javlja u slučaju gustog biciklističkog ili pješačkog saobraćaja, koji
presijeca jedan ili više krakova jednotračne raskrsnice sa kružnim tokom
(Smjernice za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima,
2005),
• loše rješenje kod velikog toka vozila koja skreću ulijevo (Omazić et al,
2010:55).
Sa aspekta bezbjednosti saobraćaja, glavna prednost jednotračnih raskrsnica sa
kružnim tokom (u odnosu na klasične trokrake ili četverokrake raskrsnice) je eliminacija
konfliktnih dionica i tačaka prvog (ukrštanje), drugog (prestrojavanje) i trećeg
(uključivanje, razdvajanje) stepena. Teoretski, klasična četverokraka raskrsnica ima 32
konfliktne tačke (16 ukrštanja, 8 razdvajanja i 8 spajanja), dok jednotračna četverokraka
raskrsnica sa kružnim tokom ima samo 8 konfliktnih tačaka nižeg stepena (4 razdvajanja
i 4 spajanja) (Čabarkapa i Vukanović, 2015:841). Ako se kružni kolovoz sastoji od dvije
trake, broj konfliktnih tačaka se povećava srazmjerno broju konfliktnih tačaka
prestrojavanja, što je teoretski jednako broju priključnih saobraćajnica, ali ipak manje od
32. Bezbjednost saobraćaja rapidno opada uvođenjem dodatnih traka (tri ili više).
Neophodno je naglasiti da broj traka u kružnom kolovozu mora minimalno da bude
jednak broju ulaznih i izlaznih traka raskrsnice sa kružnim tokom. Dobar kompromis
između protoka i bezbjednosti raskrsnice sa kružnim tokom su dvije trake u kružnom toku.
Kada je riječ o bezbjednosti pješaka i biciklista u raskrsnici sa kružnim tokom, ona zavisi
uglavnom od odgovarajuće vertikalne i horizontalne signalizacije i razdjelnih saobraćajnih
ostrva, kao i primijenjenih metoda upravljanja biciklističkim saobraćajem u zoni
raskrsnica ovog tipa.
Kod raskrsnica sa kružnim tokom moguće je nekoliko tipova saobraćajnih nezgoda,
kojih kod klasičnih raskrsnica nema. Posledice saobraćajnih nezgoda su na raskrsnicama
sa kružnim tokom suštinski drugačije nego na klasičnim raskrsnicama. Prije svega su
manje teške i obično su bez smrtnih ishoda i teških tjelesnih povreda. Razlog je u tome,
što u raskrsnicama sa kružnim tokom nema čeonih sudara, u kojima su posljedice
saobraćajnih nezgoda najveće. Kod raskrsnica sa kružnim tokom su sudari između vozila
uglavnom bočni, pod oštrim uglom ili usljed sustizanja. Sudari motornih vozila i biciklista
(pješaka) koji prelaze krak raskrsnice sa kružnim tokom isti su kao kod klasičnih
raskrsnica, samo što su posljedice manje (uzimajući u obzir manju brzinu na ulazu i izlazu)
(Priručnik za projektovanje puteva u Republici Srbiji, 2012).
•
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3.

PROBLEMI I NEDOUMICE U RASKRSNICI SA KRUŽNIM TOKOM

Raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja u Banja Luci projektovane su i izvedene
slično kao i u okruženju, ali ipak česti prigovori vozača o nepropisnim radnjama u
saobraćaju drugih vozača i ugrožavanju prilikom ulaska ili izlaska iz raskrsnice zahtjevalo
je da se ovom problematikom pozabavi ne samo policija već i druge nadležne institucije.
Tako je Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, u Banja Luci 28.11.2018.
godine, organizovala okrugli sto upravo na temu „Kružni tokovi u Republici Srpskoj,
problemi i rješenja“. Tokom diskusija učesnici okruglog stola su ukazali na dobre, ali i
loše strane raskrsnica sa kružnim tokom, kao i dobra rješenja u okruženju koja su
omogućila bolja rješenja od onih u Republici Srpskoj, prilikom projektovanja i izgradnje
raskrsnica sa kružnim tokom.
Izgradnja raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja u Banja Luci počela је prije nešto
više od deset godina, a prvenstveno radi smanjenja saobraćajnih gužvi na ulasku u Banja
Luku, iz pravca Gradiške i Mrkonjić Grada. Pored ovih, izgrađeno je još nekoliko
raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja, sa jednom i dvije saobraćajne trake. Sve
raskrsnice su regulisane i obilježene postavljanjem vertikalne saobraćajne signalizacije.

Slika 1. Saobraćajna signalizacija koja se koristi za obilježavanje i regulisanje saobaćaja u
raskrsnicama sa kružnim tokom

Na slici 1. prikazan je najčešći način obilježavanja raskrsnica sa kružnim tokom koje
koriste upravljači puteva u Republici Srpskoj, prilikom izgradnje i regulisanja saobraćaja
na prilazu raskrsnici i u raskrsnici. Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na
putevima u BiH u članu 50. („Saobraćaj u raskrsnici“) propisuje obaveze vozača kada se
približavaju raskrsnici, obaveze pravilnog prestrojavanja i zauzimanja položaja vozilom,
a između ostalog u stavu 4. navedeno je „Prilikom regulisanja saobraćaja u raskrsnici sa
kružnim tokom potrebno je saobraćaj regulisati tako da vozila u kružnom toku imaju
prvenstvo prolaza“ (Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, čl.
50).
Dalje, i Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske u članu 42.
propisuje obaveze vozača u raskrsnicama sa kružnim tokom, i to:
„(1) U raskrsnici sa kružnim tokom saobraćaja saobraćaj se reguliše saobraćajnom
signalizacijom ili pravilom desne strane.“
„(2) Prije nego napusti raskrsnicu sa kružnim tokom vozač se vozilom mora prestrojiti
tako da može bezbjedno napustiti raskrsnicu.“
„(3) Prilikom regulisanja saobraćaja u raskrsnici sa kružnim tokom potrebno je
saobraćaj regulisati tako da vozila u kružnom toku imaju prvenstvo prolaza“(Zakon o
bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske, čl. 42).
Posmatrajući ove dvije zakonske odredbe u dva zakona vidimo da stav 4. ZOOBS BiH
i stav 3. ZOBS RS propisuju iste obaveze upravljačima puteva prilikom projektovanja,
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izgradnje i regulisanja saobraćaja u raskrsnici sa kružnim tokom. Zakonodavac je propisao
način na koji vozač s vozilom može da uradi jednu od radnji vozilom u saobraćaju, a koje
se po pravilu primjenjuju na putu, što znači i kod raskrsnica sa kružnim tokom. Kao prvo,
u članu 49. stav 4. ZOOBS BiH pripisano je da је „vozač koji ulazi vozilom na put, koji
je saobraćajnim znakom označen kao put s prvenstvom prolaza, dužan da propusti sva
vozila koja se kreću tim putem“. Prema navedenim zakonskim odredbama, ako se
raskrsnica sa kružnim tokom propisno oblježi vertikalnom i horizontalnom saobraćajnom
signalizacijom, saobraćaj u raskrsnicama izgrađenim na ovakav način trebao bi se odvijati
jednostavno, bez zadržavanja i sa miniamlno mogućim brojem konfiktnih tačaka. Ali nije
tako...
Najveći problem vozači u Republici Srpskoj imaju u raskrsnicama sa kružnim tokom
koje su izgrađene sa dvije saobraćajne trake unutar raskrsnice i sa dvije izlazne
saobraćajne trake iz raskrsnice. Saobraćajne nezgode najčešće se događaju prilikom
izlaska jednog vozila iz raskrsnice, manji broj saobraćajnih nezgoda prilikom ulaska
jednog od vozila u raskrsnicu, dok ostali specifični vidovi (tipovi) saobraćajnih nezgoda
u raskrsnicama sa kružnim tokom su zanemarljivi. Isto tako, mora se napomenuti da
raskrsnice koje su izgrađene sa jednom saobraćajnom trakom odlično funkcionišu, bez
ikakvih problema i nejasnoća, a saobraćajnih nezgoda zbog nepropisnog ulaska u
raskrsnicu ili napuštanja raskrsnice i nema.

Slika 2. Primjeri raskrsnica sa kružnim tokom u Banja Luci i Zenici

Na slici 2. prikazane su dvije raskrsnice sa kružnim tokom, jedna u Banja Luci
(Republika Srpska) i jedna u Zenici (Federacija BiH). Naizgled skoro pa identične, ali
postoji razlika u horizontalnoj projektovanoj i postavljenj saobraćajnoj signalizaciji, kao i
znakovima obavještenja za vođenje saobraćaja. Raskrsnice sa kružnim tokom u Zenici, sa
dvije saobraćajne trake, projektovane su i obilježene tako da je vozač dužan da zauzme
onaj položaj i saobraćajnu traku u zavisnosti od izlaza koji će koristiti prilikom napuštanja
raskrsnice. Ukoliko ne postupi po postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji čini prekršaj iz
člana 130. stav 4. ZOOBS BiH, a što doprinosi boljem međusobnom uvažavanju vozača,
ali i daleko manji broj slučajeva da vozač kruži vanjskom saobraćajnom trakom i tako
onemogućava vozače iz unutrašnje trake da napuste raskrsnicu. Na ovakav način
regulisanja saobraćaja u raskrsnici sa kružnim tokom znatno je manje situacija
ugrožavanja vozača koji napuštaju raskrsnicu i manji je broj saobraćajnih nezgoda
prilikom napuštanja raskrsnice jednog od vozača.
U Republici Srpskoj, konkretno u Banja Luci, na dvije najfrekventnije raskrsnice sa
kružnim tokom nema vertikalne ni horizontalne signalizacije za pravilno vođenje
saobraćaja u raskrsnici. Na ovakav način regulisanja saobraćaja stvaraju se bespotrebne
gužve pred raskrsnicama, saobraćaja se najviše odvija vanjskom saobraćajnom trakom, a
oni vozači koji koriste unutrašnju saobraćajnu traku nemaju dovoljno prostora da postupe
po odredbama zakona koji se odnosi na mijenjanje saobraćajne trake. Pored toga, vozači
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koji ulaze u raskrsnicu ne dozvoljavaju vozačima iz unutrašnje saobraćajne trake da
napuste raskrsnicu i to u stvari i jeste najčešća situacija u kojoj nastaju saobraćajne
nezgode.
Ako se uzme u obzir da na području Republike Srpske i Federacije BiH, odnosno cijele
BiH važe isti zakonski i podzakonski propisi, odnosno jedan je Pravilnik o saobraćajnim
znakovima i signalizaciji na putevima, načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i
znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice, kako je onda moguće da se
projektovanjem i reglisanjem saobraćaja na području Federacije BiH stvore bolji i
bezbjedniji uslovi za saobraćaj u raskrsnici sa kružnim tokom u odnosu na Republiku
Srpsku? U Federaciji BiH u projektu je naveden način obilježavanja i postavljanja znakova
obavještenja za vođenje saobraćaja, iako kao takav nije naveden u navedenom Pravilniku.
Da li je ovo rješenje dobro ili ne, ali je sigurno da je bolje nego da se čeka na izmjene
Pravilnika, koji od februara 2017. godine nije izmjenjen, iako je bila obaveza donošenjem
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na
putevima u BiH.
Problem koji je prisutan je taj što su raskrsnice sa kružnim tokom projektovane i
izgrađena sa dvije ulazne i dvije izlazne saobraćajne trake, ali prilikom izlaska iz
raskrsnice, zbog zakonskih propisa i ponašanja vozača, gotovo da se lijeva izlazna
saobraćajna traka i ne koristi. Veći problem je kada su dvije ulazne saobraćajne trake a
jedna izlazna, a gabariti raskrsnice su takvi da nema prostora da se uopšte izvrši
prestrojavanje putničkih vozila, a da ne pominjemo autobuse ili teretna vozila.

Slika 3. Raskrsnica sa kružnim tokom u Banja Luci - Rebrovac

Na slici 3. najbolje su prikazani problemi koje mogu imati vozači autobusa kada ulaze
u raskrsnicu i kada istu napuštaju, ako bi se doslovno držali propisa u pogledu
prestojavanja, mjenjanja saobraćajne trake, ali i uočavanja pješaka ili drugih učesnika kada
je tu teretno vozilo ili autobus. Ako ovdje od vozača tražimo da napravi još jedan krug, da
bi se bezbjedno isključio, postavlja se pitanje kada će početi sa promjenom saobraćajne
trake? Da li će tada dovesti u zabludu vozača koji čeka da se uključi u raskrsnicu sa
kružnim tokom? Hoće li se voziti u krug u unutrašnjoj saobraćajnoj traci dok se raskrsnica
ne isprazni ili ne ostane bez pogonskog goriva?
Ipak, kada se uporede posljedice saobraćajnih nezgoda u klasičnim raskrsnicama i
raskrsnicama sa kružnim tokom, činjenica je da su raskrsnice sa kružnim tokom
bezbjednije i da su posljedice znatno manje. Naime, ako se posmatra broj saobraćajnih
nezgoda koji je prijavljen na području Grada Banja Luka, tada to nije alarmantan podatak.
Međutim, ako posmatramo saobraćajne nezgode koje se dogode u raskrsnicama sa
kružnim tokom saobraćaja i koje vozači ili učesnici u saobraćaju ne prijave, onda je ta
brojka veća od zvanično evidentiranih saobraćajnih nezgoda. I u Banja Luci, kao i drugim
gradovima u okruženju, najveći broj saobraćajnih nezgoda u raskrsnicama sa kružnim
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tokom saobraćaja je sa materijalnom štetom i znatno manji broj sa lakšim tjelesnim
povredama.
Tabela 1. Pregled saobraćajnih nezgoda u raskrsnicama sa kružnim tokom na području Grada
Banja Luka
Stepen povrede
Vrsta saobraćajne nezgode
učesnika
Godina
Ukupno
МŠ
LP
TP
Pog.
Ukupno
LP
TP
Pog.
49
2
0
0
51
2
0
0
2
2018.
43
2
0
0
45
2
0
0
2
2017.

Naravno, najteži i najodgovorniji dio posla je na pripadnicima MUP Republike Srpske
kada se dogodi saobraćajna nezgoda, u smislu utvrđivanja svih relevantnih činjenica i
dokazivanja odgovornosti za nastanak iste. Najveći izazov za policijske službenike koji
vrše uviđaje saobraćajnih nezgoda, jesu saobraćajne nezgode u raskrsnicama sa više
saobraćajnih traka, kada je potrebno utvrditi sve relevantne činjenice koje su bitne za
rasvjetljavanje saobraćajne nezgode. U Republici Srpskoj raskrsnice sa kružnim tokom
nemaju postavljenu horizontalnu saobraćajnu signalizaciju koja bi pravilno usmjeravala
saobraćaj, posebno u raskrsnici sa više saobraćajnih traka. Tako vozač motornog vozila,
koji ulazi u raskrsnicu sa kružnim tokom, može bez prekršajne sankcije da se kreće
vanjskom saobraćajnom trakom do zadnjeg izlaza. Ova pojava je sve više zastupljena
upravo iz razloga ako bi se dogodila saobraćajna nezgoda, tada toga vozača niko ne bi
mogao smatrati odgovornim za nastanak saobraćajne nezgode, ako se ne vrši vještačenje
saobraćajne nezgode sa aspekta vremensko – prostorne analize.
Na osnovu Zakona o prekršajima Republike Srpske policijski službenici MUP
Republike Srpske mogu na licu mjesta izdati prekršajni nalog za počinjeni prekršaj licu
koje je napravilo prekršaj u saobraćaju, pa tako i za saobraćajnu nezgodu u kojoj je
načinjena manja materijalna šteta. Iako je Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja
na putevima u BiH, u članu 158. i 159., propisan način kada se može popuniti i razmeniti
obrazac Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi, ali u praksi to je gotovo zanemarivo.
Nakon završenog uviđaja saobraćajne nezgode odgovornom za saobraćajnu nezgodu sa
elementima prekršaja, izdaje se prekršajni nalog ili podnosi zahtjev za pokretanje
prekršajnog postupka. Veoma rijetko se prethodno vrši saobraćajno vještačenje
saobraćajne nezgode.
Najčešće se saobraćajna nezgoda dogodi kada vozač koji se kreće unutrašnjom
saobraćajnom trakom i ima namjeru da napusti raskrsnicu a drugi vozač nastavlja kretanje
vanjskom saobraćajnom trakom, tako da je mjesto kontakta ili na vanjskoj saobraćajnoj
traci ili na izlazu iz raskrsnice. Takođe, veoma su česte saobraćajne nezgode na izlazu iz
raskrsnice, a posebno zbog malog radijusa istih, kada vozač koristeći unutrašnju
saobraćajnu traku vrši izlazak iz raskrsnice bez prethodne promjene saobraćajne trake, a
drugi vozač ulazi u raskrsnicu ne obraćajući pažnju na namjeru vozača, i ove se
saobraćajne nezgode po pravilu događaju na izlazu iz raskrsnice, bilo na desnoj ili lijevoj
izlaznoj saobraćajnoj traci. Isto tako, zbog nepoštovanja postavljene saobraćajne
signalizacije često se saobraćajne nezgode događaju kada vozači ulaze u raskrsnicu sa
kružnim tokom, a da prethodno nisu propustili vozila koja su već u raskrsnici. Ostali
vidovi saobračajnih nezgoda koji su specifični za raskrsnice sa kružnim tokom su daleko
manje zastupljeni.
Primjeri nekoliko saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile na raskrsnicama sa
kružnim tokom u Banja Luci su i pokazali upravo navedeno, gdje je samo u jednom slučaju
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kažnjen vozač koji se sa teretnim vozilom kretao u vanjskoj saobraćajnoj traci i zbog
gabarita vozila i malog radijusa jednim dijelom prešao priključnim vozilom na unutrašnju
i oštetio vozilo koje se kretalo u unutrašnjoj saobraćajnoj traci. Specifičan je i primjer
saobraćajne nezgode u kojoj su, prema crtežu lica mjesta, dva vozila zajedno ušla u
raskrsnicu sa dvije saobraćajne trake. Vozač, strani državljanin, ulazi u unutrašnju
saobraćajnu traku sa namjerom da izlazi na drugom izlazu, a drugi vozač, koji je nastanjen
u Banja Luci, ulazi u vanjsku saobraćajnu traku i ima namjeru da izlazi na trećem izlazu.
Svi izlazi imaju po dvije saobraćajne trake za izlaz iz raskrsnice. Saobraćajna nezgoda se
događa u momentu kada vozač iz unutrašnje saobraćajne trake preduzima radnju vozilom
i mjesto kontakta je na lijevoj izlaznoj saobraćajnoj traci. Odgovornost prema Zakonu je
jasna, ali da li je ipak bilo propusta vozača koji je svjesno ušao u raskrsnicu i prestrojio se
tako da je doveo u zabludu vozača iz druge zemlje, koji nikako nije očekivao ovakvu
putanju drugog vozača. Za sada se vozači ponašaju tako, da za njih u raskrsnicama sa
kružnim tokom vrijedi pravilo „samo idi u vanjsku saobraćajnu traku i ne brini se, nikada
nećeš biti kriv ako se nešto dogodi“... Koliko je to ispravno?

Slika 4. Primjeri postavljanja vertikalne saobraćajne signalizacije za pravilno vođenje
saobraćaja u raskrsnicama sa kruznim tokom

4.

ZAKLJUČAK

Na osnove navedenog, može se zaključiti da raskrsnice sa kružnim tokom, u odnosu
na klasične raskrsnice, značajno smanjuju broj konfliktnih tačaka, kako za vozila tako i za
ostale učesnike u saobraćaju, a i posljedice saobraćajnih nezgoda koje se dogode u
raskrsnici sa kružnim tokom su daleko manje. Sama izvedba ovih raskrsnica primorava
vozače da raskrsnici prilaze sa povećanim oprezom, smanjenom brzinom i u većini
slučajeva nastaju manje materijalne štete i najčešće samo lakše tjelesne povrede.
Raskrsnice sa kružnim tokom imaju veći kapacitet prolaska vozila bez zadržavanja,
iako raskrsnice sa dvije saobraćajne trake u odnosu na jednu saobraćajnu traku imaju u
prosjeku veći kapacitet od 10 do 15%. Dakle, ukoliko postojeća infrastruktura neispunjava
osnovne standarde za izgradnju raskrsnice sa kružnim tokom sa dvije saobraćajne trake,
potrebno je projektovati raskrsnice sa kružnim tokom sa jednom saobraćajnom trakom, jer
iste funkcionišu bez ikakvih problema i nejasnoća, a broj saobraćajnih nezgoda zbog
nepropisnog ulaska u raskrsnicu ili napuštanja raskrsnice je zanemarljiv.
Takođe, raskrsnice sa kružnim tokom, a koje imaju više saobraćajnih traka, potrebno
je projektovati i izvoditi tako da se fizički odvoje saobraćajne trake („turbo kružni
tokovi“), ako se žele potpuni efekti koje ovaj vid raskrsnica može obezbijediti. Takođe,
potrebno je da se prestane sa praksom gradnje raskrsnice sa kružnim tokom na način da
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broj traka u kružnom kolovozu nije jednak broju ulaznih i izlaznih traka. Naime, prilikom
planiranja i projektovanja raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja u Republici Srpskoj,
potrebno je primjenjivati „Smjernice za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na
putevima“.
Mišljenja smo da bi se znatno doprinjelo boljem protoku saobraćaja i većoj
bezbjednosti u raskrsnicama sa kružnim tokom, ako bi svi vozači obavještavali ostale
učesnike u saobraćaju adekvatnom upotrebom pokazivača pravca. Naime, lijevi pokazivač
pravca, u raskrsnici sa kružnim tokom, vozač bi trebao da koristi sve do momenta prolaska
predzadnjeg izlaza, kada bi trebao uključiti desni pokazivač pravca kojim bi ukazao na
isključenje iz raskrsnice sa kružnim tokom, kao što je to slučaj u SR Njemačkoj.
U pogledu dilema i nejasnoća koje imaju vozači, pa i pripadnici policije prilikom
vršenja uviđaja saobraćajnih nezgoda, sudije, vještaci saobraćajne struke i drugi,
neophodno je da se one eliminišu, kako se ne bi različito postupalo u skoro pa istim
situacijama kada se dogodi saobraćajna nezgoda. Najjednostavnije rješenje je postavljanje
odgovarajuće saobraćajne signalizacije koja će pravilno voditi saobraćaj u raskrsnicama
sa kružnim tokom. Dakle, neophodno je da raskrsnice sa kružnim tokom budu obilježene
tako da je vozač dužan da zauzme onaj položaj i saobraćajnu traku u zavisnosti od izlaza
koji će koristiti prilikom napuštanja raskrsnice. Na ovakav način regulisanja saobraćaja u
raskrsnici sa kružnim tokom, doprinosi se smanjenju konfliktnih situacija u kojima su
ugroženi vozači koji napuštaju raskrsnicu i manji je broj saobraćajnih nezgoda prilikom
napuštanja raskrsnice jednog od vozača.
5.
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КРИВИЧНА ДЕЛА СА УЧЕШЋЕМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА
У ПРАКСИ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ
CRIMES WITH THE PARTICIPATION OF FARM VEHICLES IN
PRACTICE APPELLATE COURT IN NIŠU
Весна Стевановић1
Резиме: Кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја врше различите
категорије учесника у саобраћају. Међу тим учесницима су и пољопривредне машине, а
најчешће трактори односно возачи који управљају тим машинама. У овом раду указали смо
да ли су односно у којој мери су учесници у јавном саобраћају са подручја која су у оквиру
надлежности Апелационог суда у Нишу који су управљали пољопривредним машинама а
посебно тракторима у протеклом периоду вршили кривична дела из ове групе и на неке
специфичности тих кривичних дела. Такође, указали смо и на санкције које су им изречене.
Дали смо и приказ одлука у поступцима по жалби против одлука првостепених судова по
којима је Апелациони суд у Нишу као другостепени суд донео коначну одлуку.
Кључне речи: кривична дела, саобраћајне незгоде, пољопривредне машине, трактори
Abstract: Criminal acts from the group against public traffic safety are carried out by different
categories of participants in the traffic. Among these participants are farm vehicles, and most often
tractors or drivers that operate these machines. In this paper, we have indicated that the extent to
which participants in public transport are from areas within the jurisdiction of the Appellate Court
in Nis, which operated farm vehicles, and in particular to tractors in the past period, committed
crimes from this group and on some specificities of these criminal offenses. We also pointed out the
sanctions imposed on them. We also presented a review of the decisions in the appeals proceedings
against the decisions of the first instance courts that the Appellate Court in Nis as the second instance
court made the final decision.
Keywords: crimes, traffic accidents, farm vehicles, tractors
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1.

УВОД

Саобраћајне незгоде и њихове последице представљају велики проблем
савременог човека. Као последица тога су и кривична дела из групе против
безбедности јавног саобраћаја на путевима, која су током XX века постала светска
појава али и светски проблем. Иста је ситуација и у нашој земљи, а тај проблем се
континуирано наставља и у прве скоро две деценије XXI века. То показују
свакодневни подаци из „црне хронике“ у медијима – штампаним и електронским,
али и званични подаци о саобраћајним незгодама које објављују и Министарство
унутрашњих послова и Агенција за безбедност саобраћаја, о којима ће бити речи у
овом раду. И када се помене реч саобраћајна незгода прва асоцијација је скоро увек
и по правилу да су у питању догађаји у којима су учествовали једно или два возила,
пре свега путничка али и теретна односно аутобуси. Понеко као асоцијацију
помисли и на тзв. двоточкаше, на пешаке, бициклисте. Ретко ко помисли у таквим
ситуацијама на пољопривредне машине, пре свега тракторе као учеснике у
саобраћајним незгодама. А о другим пољопривредним машинама као што су
комбајни, фрезе – мотокултиваторе, скоро нико и не размишља.
Подаци Светске здравствене организације указују да су почетком XXI века ,
саобраћајне незгоде биле на првом месту узрока смртности популације узраста
између 15 и 44 (WHО, 2004).
Највеће и најтеже последице у погледу броја жртава и висине причињене штете
остављају саобраћајне незгоде на путевима. Последице погађају не само учеснике
саобраћајних незгода и њихову имовину, него и сваку државу јер утичу на смањење
бруто друштвеног производа. У Србији не постоји опште прихваћена методологија
за израчунавање укупних друштвено-економских трошкова саобраћајних незгода.
Пољопривреда је једна од значајних грана која утиче на бруто друштвени
производ сваке државе, а учесници у саобраћају који управљају пољопривредним
машинама су свакодневно на путевима, па и они учествују у саобраћајним
незгодама на путевима. Међу тим машинама на путевима широм света а у Србији
потпуно извесно, најчешће се сусрећу трактори односно возачи трактора као
учесници у саобраћају.
У овом раду представљени су прво одређени доступни званични податци о
страдању учесника у саобраћају који се односе на возаче пољопривредних машина
на путевима у Србији у периоду од 2012.-2016.године, с тим да се ти подаци односе
на саобраћајне незгоде у којима су учествовали трактори. Агенција за безбедност
саобраћаја Републике Србије наводи да је у саобраћајним незгодама, у којима су
учествовали трактори и друге пољопривредне машине у периоду од 2011. до 2015.
године, погинуло је 267 лица, док је 2.318 лица теже и лакше повређено, што је
пренето
и
у
електронским
медијима
(https://www.agromedia.rs/agroteme/mehanizacija/traktoristi-povedite-vise-racuna-o-bezbednosti-u-saobracaju,
24.6.2017.,).
Подаци које су представљени у раду су подаци првостепених и другостепених
судова са подручја које у оквиру надлежности обухвата Апелациони суд у Нишу.
Подаци правосуђа су реалност и представљају завршетак поступања почев од
увиђаја, па током поступка пред надлежним јавним тужилаштвима која воде истраге
по сваком предмету које има обележја кривичног дела у коме су учествовале
најразличитије пољопривредне машине на подручју које обухвата надлежност
Апелационог суда у Нишу и представљају својеврсни епилог сваког увиђаја.
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У раду су представљене поједине карактеристике тих правноснажно окончаних
кривичних поступака са аспекта правосуђа у периоду од 2015.-2017. година који
период од три године је по нашем мишљењу, релевантан период за овакву анализу.
Указано је, осим тога и на одређене предмете које се односе на ову проблематику, а
по којима је поступано и одлучивано у новој мрежи судова.
Претходно, представљене су укратко и одредбе Кривичног законика (даље: КЗ)
које се односе на кривична дела против безбедности јавног саобраћаја. Такође, дат
је осврт и на најважније одредбе Закона о безбедности саобраћаја (даље:ЗБС) који
се односе на ову проблематику.

2.

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

У представљању овог рада, неопходно је укратко указати која су то кривична
дела из групе против безбедности јавног саобраћаја предвиђена у важећем КЗ,
њихове најважније карактеристике. Важећи КЗ јединствено уређује материју
кривичног законодавства. Кривична дела против безбедности јавног саобраћаја
издвојена су у XXVI глави. У тој групи је 9 кривичних дела. Основни заштитни
објекат кривичних дела из ове групе је саобраћај. То произилази и из наслова већег
броја кривичних дела из ове групе: угрожавање јавног саобраћаја (чл. 289 КЗ),
угрожавање саобраћаја опасном радњом и опасним средством (чл.290 КЗ),
угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја (чл.291КЗ), угрожавање
безбедности ваздушног саобраћаја насиљем (чл.292КЗ), несавесно вршење надзора
над јавним саобраћајем (чл.295КЗ), непружање помоћи лицу повређеном у
саобраћајној незгоди (чл.296КЗ), тешка дела против безбедности јавног саобраћаја
(чл.297КЗ).
У свим случајевима, за кривична дела против безбедности јавног саобраћаја,
кривично гоњење се предузима по службеној дужности, од стране јавног тужиоца.
Кривично дело непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди
(чл.296КЗ) може се извршити само са умишљајем, а сва остала кривична дела могу
се извршити и са умишљајем и из нехата. За поједина кривична дела, без обзира да
ли су извршена са умишљајем или из нехата, за случај да су наступиле тешке телесне
повреде неког лица, односно имовинска штета великих размера или пак смрт једног
или више лица, обавезно је изрицање мере безбедности забране управљања
моторним возилом одређене категорије.
За предмет овог рада значајни су три кривична дела : угрожавање јавног
саобраћаја (чл.289.), непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди
(чл.296.) и тешка дела против безбедности јавног саобраћаја (чл. 297.) у којима се
као извршилац може појавити возач који управља пољопривредним машинама,
најчешће трактором. При томе, то су и кривична дела која се најчешће и појављују
у судској пракси. Суштина ових кривичних дела не зависи од тога да ли је њиховим
извршењем изазвана опасност за индивидуално одређено или индивидуално
неодређено лице или ствар – већ лежи у томе што је њиховим извршењем нарушена
јавна сигурност, на којој почива друштвена оправданост јавног саобраћаја као
друштвеног односа (Атанацковић, 1967: 360-361).
Једна од најзначајнијих новина прописаних у ЗБС је одредба која указује да је
употреба жутог ротационог или трепћућег светла обавеза за возила која прелазе
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прописане димензије, трактори и радне машине ноћу и у условима смањене
видљивости (ЗБС, чл.111 ст.2).

3.

ПОДАЦИ О САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА СА УЧЕШЋЕМ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА

Званични подаци које је објавила Агенција за безбедност саобраћаја за
2016.годину показују да је у периоду од 2012. до 2016. године у саобраћајним
незгодама у Републици Србији смртно страдало 3.080 лица, тешке телесне повреде
су задобила 17.052 лица, док су лаке телесне повреде задобила 77.844 лица. У
посматраном петогодишњем периоду догодила се укупно 179.931 саобраћајна
незгода, од којих је 2.788 саобраћајних незгода са погинулим лицима, 65.200
саобраћајних незгода са повређеним лицима и 111.943 саобраћајне незгоде са само
материјалном штетом2.
Подаци Агенције за безбедност саобраћаја показују да је током 2016.године било
35.971 саобраћајних незгода, од којих је 14.401 било са настрадалим лицима. У
саобраћајним незгодама смртно је настрадало 607 лица а повређено је 20.641 лица.
Од укупног броја повређених 3.363 лица задобило је тешке телесне повреде, а 17.278
лица је задобило лаке телесне повреде. Током 2016.године погинуло је 40 возача и
путника на тракторима, а повређено је укупно 195 лица са трактора и то : 80 је
задобило тешке телесне повреде а 115 је задобило лаке телесне повреде.
У сагледавању ситуације на подручју општина које покрива Апелациони суд у
Нишу у раду су приказани и податци Агенције за безбедност саобраћаја који се
односе на “Јавно пондерисани ризик страдања лица у саобраћајним незгодама са
учешћем трактора” по општинама и градовима у Републици Србији од 2014.2016.године. Зеленом бојом су означене општине где ЈПР<33, жутом бојом општине
где је ЈПР већи од 33 а мањи од 66, наранђжастом где је између 66 и 99, црвеном
између 99 и 132, док су црном бојом означене општине са ЈПР>132.
ЈПР (јавни пондерисани индекс) је израчунат на основу свих настрадалих у СН
са учешћем трактора, и рачуна се на следећи начин:
ЈПР= ((ЛТП x П1+ТТП x П2+ПОГ x П3) / Број становника) x 10.000
ЛТП-Број лако повређених, ТТП-Број тешко повређених, ПОГ- Брог погинулих
П1-Коефицијент придружен лаким повредама (П1=1), П2- Коефицијент
придружен тешким повредама (П2=13),
П3- Коефицијент придружен смртним последицама (П3=99).
Јавни пондерисани индекс страдања лица у СН са учешћем трактора (2014.2016.)
На основу тих података може се закључити да на подручју 7 округа у којима су
седишта појединих виших судова постоје различите општине у погледу страдања
лица у саобраћајним незгодама са учешћем трактора. Постоји укупно 6 општина са
највећим ризиком и то: Босилеград, Димитровград, Сврљиг, Гаџин Хан, Бољевац и
Ражањ – све мале општине, док је значајно већи број општина са малим и мањим
2 Агенција за безбедност саобраћаја, Статистички извештај о стању безбедности саобраћаја у Републици
Србији у 2016. години, стр.11., http://www.abs.gov.rs/,23.1.2018.
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ризиком у погледу страдања лица у саобраћајним незгодама са учешћем трактора.
Међутим, ти подаци о страдању учесника у саобраћају који су наведени у овом
извештају Агенције за безбедност саобраћаја разликују се од званичних судских
података због тога што се у судским поступцима као саобраћајне незгоде са
учешћем трактора или других пољопривредних машина узимају само они догађаји
где је дошло до покретања и вођења кривичног поступка који се завршава неком
одлуком надлежног суда, а не и они поступци када се такви догађаји који су се
објективно догодили заврше смртном последицом возача било које пољопривредне
машине – најчешће услед превртања исте у некој њиви, шуми ... каквих догађаја има
на територији целе наше државе.

Слика 1. Извор: Агенција за безбедност саобраћаја 2014.-2016.

У раду су представљене одређене карактеристике судских поступака са учешћем
возача пољопривредних машина и њихови пропусти уочени у судској пракси на
подручју Апелационог суда у Нишу и потом одлуке надлежних судова у овим
поступцима.
4.

КАРАКТЕРИСТИКЕ СУДСКИХ ПОСТУПАКА СА УЧЕШЋЕМ
ВОЗАЧА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА

Апелациони суд у Нишу, је нова врста судова, формиран у реформи правосуђа
крајем 2009.године. Одредбама Закона о изменама и допунама Закона о седиштима
и подручјима судова и јавних тужилаштава из 2013.године3 Апелациони суд у
Нишу je надлежан за подручја Виших судова у Врању, Зајечару, Неготину,
Лесковцу, Нишу, Прокупљу и Пироту. Због те нове територијалне –надлежности, у
раду смо анализирали као релевантан период од 2014.-2016.године.
3Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, "Службени гласник РС", бр. 101/2013
од 20.11.2013. примењује се од 1.1.2014.
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Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна
предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина
од њих није надлежан други суд. А виши судови су надлежни поред осталог да
одлучују у другом степену о жалбама на одлуке основних судова за кривична дела
за које је прописана новчана казна и казна затвора до пет година, да суде за кривична
дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година и да
суди у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела.
Сходно одредбама Закона о уређењу судова, надлежност Апелационог суда у
Нишу је да одлучује по жалбама на одлуке виших судова и на одлуке основних
судова у кривичном поступку, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд.
Осим тога, Апелациони суд у Нишу је надлежан као другостепени суд да одлучује
у свим предметима по жалби на одлуке виших судова са свог подручја у
малолетничким кривичним поступцима4.
У периоду 2015.-2017.године произилази на основу одговора судских управа
појединих виших судова да:
• на подручју три од седам виших судова и то: у Нишу, Неготињу и Врању
није било саобраћајних незгода у којима су учествовали возачи
пољопривредних машина на било који начин – као извршиоци
кривичних дела или као оштећени;
• да ни на једном подручју у надлежности појединих виших судова није
било ових врста саобраћајних незгода са учешћем пољопривредних
машина у којима су учествовали малолетници;
• да је само на подручју Вишег суда у Лесковцу било ових врста
саобраћајних незгода са учешћем пољопривредних машина искључиво
из првостепене надлежности поменутог суда – најтежих саобраћајних
незгода по којима је као другостепени суд одлучивао Апелациони суд у
Нишу, али не и саобраћајних незгода из надлежности основних судова;
• да је само Виши судови у Прокупљу поступао и као првостепени и као
другостепени судови;
• да је само пред Вишим судом у Пироту вођен првостепени кривични
поступак против возача због саобраћајне незгоде са учешћем
пољопривредних машина у којој је закључен споразум о признању
кривичног дела.
У посматраном периоду 2015.-2017. године произилази такође, да су у
поменутим вишим судовима вођена 3 првостепена кривична поступка у којима су
на различите начине учествовали возачи пољопривредних машина и то:
• према узрасту: 3 пунолетна лица (2 као извршиоци кривичних дела а 1
као оштећени);
• према полу: 3 мушкараца;
• да је највише кривичних поступка било 2017:2, да током 2016 није било
таквих кривичних поступака а током 2015. године је био 1 кривични
поступак.
Такође, произилази да је у истом периоду:
• пред основним судовима вођено 3 првостепена кривична поступка;
4Закон о уређењу судова, "Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011,
101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015, 13/2016, примењује се од 1.1.2010., видети чл.22, 23. и 24.
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да је у другостепеном поступку пред вишим судовима било 5 кривичних
поступака а пред Апелационим судом 1 кривични поступак – све према
пунолетним учесницима саобраћајних незгода;
У погледу кривичних дела која су извршена током наведеног периода
произилази да су извршена следећа кривична дела и то:
• из надлежности основних судова: 2 из чл.297.ст.3.КЗ (тешке телесне
повреде из нехата), 1 из чл.289.ст.3.КЗ (лаке телесне повреде из нехата)
односно укупно 3 кривична дела;
• из надлежности виших судова: 3 из чл.297.ст.2.КЗ (тешко дело против
безбедности јавног саобраћаја са смртном последицом из надлежности
виших судова) односно укупно 3 кривична дела;
• да су се у овим саобраћајним незгодама возачи пољопривредних
машина појавили као извршиоци кривичних дела у 6 предмета (у 2
предмета са подручја Прокупља и то 1 предмет из надлежности Вишег
суда и 1 предмет из надлежности основних судова; у 2 предмета
основних судова са подручја Вишег суда у Зајечару, у по 1 предмет из
надлежности Вишег суда у Лесковцу и Пироту).
Најчешћи типови саобраћајних незгода у којима су учествовали као извршиоци
кривичних дела возачи пољопривредних машина били су:
• 5 кривичних поступака у којима је било по 2 различита учесника, од
којих је један учесник била пољопривредна машина (комбајн или
трактор);
• 1 кривични поступак у којима су оба учесника у незгоди пољопривредне
машине (комбајн – трактор).
Насупрот овим типовима саобраћајних незгода у 2 случаја возачи
пољопривредних машина су код саобраћајних незгода у којима су учествовали као
оштећени у кривичним поступцима то биле ситуације:
• 1 кривични поступак у којима су као учесници били: путничко возило –
пољопривредна машина (трактор) и 1 кривични поступак у коме су била
три учесника _ теретно возило, мотокултиватор и бицикл.
Анализиран је и период у току године када су се догодиле саобраћајне незгоде у
којима су учествовали возачи пољопривредних машина које су као последицу имале
различита кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја и утврдили
да је то:
• лето: 3 (2 у јулу, једна у септембру)
• јесен : 3 (2 октобар и једна у новембру).
Анализиран је и период у току дана када су се догодиле саобраћајне незгоде у
којима су учествовали возачи пољопривредних машина које су као последицу имале
различита кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја и утврдили
да је то:
• јутро : 2 ( до 8 часова)
• поподне : 1 (око 18,30 часова)
• вече ( после 20 до 20,30 часова).
Анализирано је и место где су се догодиле саобраћајне незгоде у којима су
учествовали возачи пољопривредних машина које су као последицу имале
различита кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја и утврдили
да је то:
•
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•
•
•
5.

у селу - на сеоским локалним путевима и некатегорисаним
путевима: 4;
у граду – 1;
на отвореном путу – државни пут : 1.

ПРОПУСТИ ВОЗАЧА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА
У СУДСКОЈ ПРАКСИ

Анализирано је 6 предмета где су се возачи пољопривредних машина појавили
као извршиоци кривичних дела и утврђено је:
• да су у 2 предмета који су вођени пред вишим судовима против
пунолетним лицима постојала по два и више пропуста на страни возача,
с тим да је у једном случају вожња под дејством алкохола био основни
пропуст који је у вези са осталим пропустима довео до саобраћајне
незгоде са смртним последицама, а у другом случају то је било
управљање са знањем да пољопривредна машина нема исправне уређаје
за заустављање;
• да су у поступцима који су вођени пред основним судовима најчешћи
пропусти били: недржање одстојања од десне ивице коловоза.
6.

ОДЛУКЕ ДРУГОСТЕПЕНИХ СУДОВА У ПОСТУПЦИМА ПО ЖАЛБИ

Од 7 кривичних поступака који су вођени пред основним судовима против
пунолетних лица у посматраном периоду (али и пре тог периода али су
правноснажно окончани у посматраном периоду) у 5 кривичних поступака донета
је осуђујућа пресуда, а у 2 случаја је донета ослобађајућа пресуда.
У свим осуђујућим пресудама у 4 поступка окривљеним лицима изречена је
условна осуда.
У једном предмету у коме је изречена осуђујућа кривична пресуда због
кривичних дела из чл.297.ст.1 КЗ за које кривично дело је обавезно изрицање и мере
безбедности забране управљања моторним возилом одређене категорије изречена је
поменута мера „Ф“ категорије.
У поступцима по жалбама против првостепених пресуда надлежних основних
судова у 3 предмета је потврђена осуђујућа пресуда, у 2 предмета је потврђена
ослобађајућа пресуда а у 1 предмету је укинута првостепена пресуда.
Када су у питању поступци пред вишим судовима против пунолетних лица у сва
3 кривична поступка донета је осуђујућа пресуда, и то у једном случају је закључен
споразум о признању кривичног дела, а у 2 предмета осуђујуће пресуде су потврђене
од стране Апелационог суда у Нишу. У свим предметима изречене су казне затвора
у трајању од 1, 2 односно 3 године. У свим овим предметима који су вођени пред
вишим судовима изречене су мере безбедности забране управљања моторним
возилом одређене категорије и то: 2 пута „Ф“категорије у трајању до 1 године и 1
пута „Б“категорије у трајању од 2 године.
У 2 од 3 кривична поступка пред Вишим судом у Лесковцу односно у Пироту
оптужени су током истраге били били задржани и у притвору због вожње под
дејством алкохола у распону од 1,29 до 1,78 промила.

190

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

Нико од осуђених возача није био претходно осуђиван за било које кривично
дело па ни за кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја.
7.

ЗАКЉУЧАК

У раду је дат приказ података о страдању учесника у саобраћају на путевима у
Републици Србији у периоду од 2012. – 2016.године.
Представљени су званични податци који се односе на извршење кривичних дела
из групе против безбедности јавног саобраћаја од стране возача пољопривредних
машина односно у којима су та лица или њихови сапутници оштећени и судски
поступци тим поводом вођени пред надлежним првостепеним односно
другостепеним судовима на подручју Апелационог суда у Нишу у периоду од 2015.
- 2017.године. Искључиви извршиоци ових кривичних дела су мушкарци, претходно
неосуђивани, према којима су искључиво у поступцима пред основним судовима
изречене условне осуде. У поступцима пред вишим судовима као првостепеним у
свим предметима су изречене ефективне казне и исте су праћене мерама
безбедности забране управљања моторним возилима „Ф“ односно„Б“категорије.
Највише кривичних дела из групе против безбедности јавног саобраћаја са
учешћем пољопривредних машина на подручју Апелационог суда у Нишу извршено
је на подручју Вишег суда у Прокупљу, а потом на подручју Вишег суда у Зајечару.
Наведени подаци могу да буду од значаја пре свега, за надлежне органе на
подручју ове две локалне самоуправе - полицију, јавно тужилаштво и судове, да
сваки од ових органа предузме све што је у оквиру њихове надлежности ради
смањења броја настрадалих возача – путника на пољопривредним машинама. То се
односи и на надлежне општинске органе на овим подручјима, за њихове савете тела за безбедност саобраћаја, која су надлежна да дају свој допринос за побољшање
безбедности саобраћаја на путевима. Такође, то се односи и на све остале надлежне
органе на подручју свих осталих судова на подручју Источне Србије и Југа Србије,
која су у оквиру надлежности Апелационог суда у Нишу.
8.
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КОНЦЕПТ САВРЕМЕНЕ ПРАКСЕ ОБУКЕ ВОЗАЧА ПОСЛЕ
ПОЛОЖЕНОГ ВОЗАЧКОГ ИСПИТА
A CONCEPT OF CONTEMPORARY PRACTICE OF DRIVER
TRAINING AFTER PASSING THE DRIVING TEST
Благоје Милинић1, Младен Алвировић2, Павле Ковачевић3
Резиме: Савремена пракса обуке возача после положеног возачког испита у Републици
Србији тежи да уважи достигнућа теорије и постојеће праксе у земљама Европске уније (ЕУ).
У том смислу, из доступних писаних извештаја за потребе ЕУ и стручних радова из Србије,
у раду је исказан концепт пост-лиценцне обуке возача у одређеним земљама ЕУ и допунске
обуке возача у Србији. У извештају се препознаје еластичност правне регулативе и праксе
обуке возача у земљама ЕУ, кроз развијање унифицираних интерних програма. У Србији,
одређени садржаји допунске обуке возача нормативно су уређени и пракса се развија по
европским стандардима. Међутим, јасно се уочава потреба нормативног уређења и
интензивнијег развијања унифицираних програма обуке возача који у компанијама раде као
професионални возачи или користе флотна возила у раду и програма допунске обуке возача
на принципима добровољности и индивидуалности. Допунска обука возача на принципима
добровољности и индивидуалности, посебно младих возача, може бити систематична и
одржива само уз укључивање шире друштвене заједнице, локалних заједница,
осигуравајућих компанија и других субјеката безбедности саобраћаја.
Кључне речи: возач, допунска обука, постлиценцна обука, безбедност саобраћаја.
Abstract: Contemporary practice of driver training after passing driving test in Republic of Serbia,
seeks to uphold achievements of theory and current practices in European Union (EU). In this sense,
from available EU written reports and papers from Serbia, this paper presents a concept of postМр Благоје Милинић, дипл. инж. орган. наука, стручни сaрадник, лиценцирани предавач
теоријске обуке, Национална возачка академија НАВАК, Тошин бунар 272б Београд, Србија,
bmilinic@yahoo.com
2 Младен Алвировић, директор SAT Media Group и НАВАК, Тошин бунар 272б Београд,
Србија, mladen@sаtmediagroup.net
3 Ма. Павле Ковачевић, дипл. правник, стручни сарадник, судија поротник, Београд,
kovapavle@yahoo.com
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license driver training in certain EU countries and additional driver training in Serbia. Reports
recognizes law and practice elasticity of driver training in EU, through development of unified
internal programs. In Serbia, some facilities of additional driver training are normative furnished
and some practices are being developed whitin European standards. However, it is clear need for
normative regulation and for develop of intensive training programs for drivers working in
companies as professional drivers or using fleet vehicles and programs of additional driver training
based on voluntariness and individuality principales. Additional driver training based on principles
of voluntariness and individuality, especially for young drivers, can be systematic and sustainable
only with involvement of wide community, local communities, insurance companies and other road
safety operators.
Keywords: driver, additional training - post-license training, road safety.

1.

УВОД

У раду је дат извод из истраживања постлиценцне обуке возача (обука после
стечене возачке дозволе) у земљама Европске уније и концепт организације
допунске обуке возача у Републици Србији. Циљеви и методе постојеће праксе
постлиценцне обуке возача нису битније мењани у односу на период дат у овом
истраживању. Безбедност саобраћаја умногоме зависи од обуке возача моторних
возила. Због тога су обука возача и критеријуми за оцењивање успешности обуке
предмет сталног истраживања, праћења и усавршавања. Развојем саобраћаја и
усложњавањем услова рада, обука возача постала је активан процес стручних
истраживања и компаративних анализа. Данас се обуком професионалних возача у
међународном саобраћају бави Европска унија (ЕУ) преко својих комитета и
комисија и националних тела. Проблем постлиценцне, односно напредне или
допунске обуке возача који у компанијама раде као флотни возачи или користе
возила у свом раду своди се на стандардизацију и уједначавање критеријума у
обуци. Најмање је доступних података о истраживању савремене праксе обуке
возача после стечене возачке дозволе, која се реализује на принципима
добровољности и индивидуалности. Овај облик обуке најчешће се развија кроз
интерне програме, уважавајући различитости и специфичности садржаја, са
поступним прихватањем стандарда квалитета и успешности обуке. Слична је
ситуација и у пракси допунске обуке возача у Србији. У коначном извештају
Пројекта Европске уније ADVANCED, под називом Опис и анализа тренинга возача
и мотоциклиста након стицања возачке дозволе, из 2002. године дато је
истраживање Европске комисије на тему постлиценцне обуке возача у Европској
унији. Извештај је сачињен од стране групе аутора и суфинансиран од стране
Европске комисије. Извештај је публикован и штампан од стране CIECA
(Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile - Међународна
комисија за испите за управљање аутомобилима) из Хага, Холандија. У раду су
обухваћена истраживања дотадашње литературе о студијама вредновања,
садржајима и методама напредне обуке возача, постојеће праксе, као и услови и
начини обуке младих возача, са констатацијама о оквирима, закључцима и
препорукама за промене у складу са нивоима обуке, коришћењем GADGET
матрице.
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2.

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР

Компаративно сагледавање праксе обуке возача после положеног возачког
испита у земљама ЕУ и Србији треба да допринесе хармонизацији националних
прописа, стандарда и праксе, што је и циљ овог рада. Проблем је дефинисан у
различитости прописа, стандарда и нормативног уређивања и праксе постлиценцне
обуке возача запослених у компанијама или обуке на добровољним принципима у
земљама ЕУ, и допунске обуке возача у Србији. Предмет рада је компаративна
анализа стручних радова о истраживањима допунске обуке возача у Аустрији,
Француској, Немачкој, Белгији и Србији.
Постлиценцна обука возача у ЕУ схваћена је као процес обуке возача после
стицања возачке дозволе. У Србији, обука возача после стицања возачке дозволе,
најчешће се исказује као процес допунске обуке возача. Допунска обука возача
(постлиценцна обука) је процес који јача и пружа оквир за учење у три кључне
области. Прво: знање и како га применити. Друга категорија је учење вештина.
Практично искуство је неопходно за развој вештина, од физичких, као што је
управљање, до међуљудских, као што је комуникација. Последња област је учење
на нивоу вредности и ставова. Ова врста обуке је вероватно најзахтевнија за тренера
и најтеже ју је оценити, али вредности и ставови имају највећи утицај на понашање
и учинак. Савремени систем обуке возача представља свеобухватан систем који
омогућује стицање, проверу и стално доказивање возачевих знања, вештина и
понашања (Липовац, 2002:181). Допунско образовање и васпитање треба да понуди
и успешним возачима да своја знања и способности подигну на виши ниво.
Програми допунске обуке треба да су прилагођени популацији којој су намењени и
усклађени са циљевима које треба постићи (Инић, 1991:440). Мере безбедности
саобраћаја представљају организовану активност друштва у циљу елиминисања или
смањивања ризика у саобраћају на друштвено прихватљив ниво (Липовац,
2014:197). Ограничења у овом раду везана су за релативно мали број радова о
нормативној уређености и стандардима постлиценцне и допунске обуке возача у
ЕУ, због чега је коришћено истраживање публиковано 2002. године, у организацији
Европске комисије.
3.
3.1.

НОРМАТИВНО-ПРАВНА РЕГУЛАТИВА И ПРАКСА ОБУКЕ ВОЗАЧА
У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Обука возача по програмима и прописима ЕУ

Услови за управљање моторним возилом у државама чланицама ЕУ прописани
су Директивом 2006/126 ЕЗ Европског парламента и Савета од 20.12.2006. о
возачким дозволама, а обука возача Директивом 2003/59 ЕЦ Европског парламента
и Већа од 15.07.2003. о иницијалним квалификацијама и периодичном тренингу
возача друмских возила за превоз робе и путника. Примера ради, прописима датим
у Директиви 2003/59 ЕЦ, препоручује се обука од 280 часова за почетну
квалификацију професионалног возача. У складу са овом регулативом сваки
кандидат мора да вози најмање 20 часова индивидуално у возилу оне категорије за
коју се обучава, а које испуњава техничке нормативе дате Директивом. Обука возача
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који управљају возилима којим се врши транспорт опасних материја прописана је
Европском конвенцијом о међународном друмском транспорту опасног терета у
друмском саобраћају (ADR). Допунска или напредна обука (постлиценцна обука)
возача, у земљама ЕУ, најчешће се организује по интерним стандардима и нормама
које се операционализују кроз програме обуке. Програми обуке интензивно се
развијају у већини земаља, посебно у Аустрији, Белгији, Француској, Немачкој,
Италији, Холандији, Шпанији, Шведској, Швајцарској… У већини земаља ови
програми прописују се и уређују интерним актима локалне заједнице, агенција,
удружења, компанија, организација које пружају услуге обуке, компанија и
организација које имају сопствени возни парк, специјализованих организација и
компанија и базирају на GADGET-матрици, која се заснива на претпоставци да се
обука може описати у облику хијерархија. Идеја хијерархијског приступа је да
способности и предуслови на вишем нивоу утичу на захтеве и предуслове на нижем
нивоу. Четири нивоа су:
• Циљеви за живот и вештине за живот ;• Циљеви и контекст вожње; •
Овладавање ситуацијама у саобраћају; • Управљање возилом.
Највиши ниво се односи на личне мотиве и тенденције у широј перспективи.
Овај ниво се заснива на знању да животни стилови, социјална позадина, пол, старост
и други појединачни предуслови утичу на ставове, понашање у вожњи и учешће у
незгодама. На следећем нивоу, фокус је на циљевима који стоје иза вожње и
контекста у којем се вози. Пажња је на томе зашто, где, када и са ким се вози.
Примери за детаљније аспекте су избор између аутомобила или аутобуса, дневне
или ноћне вожње, сати журбе или не, одлуке о вожњи под утицајем алкохола, умора
или стреса итд.; све у односу на сврху путовања. Следећи ниво је о овладавању
вожњом у саобраћајним ситуацијама. Возач мора бити у стању да прилагоди своју
вожњу у складу са сталним променама у саобраћају, на пример у раскрсницама,
приликом претицања или када се сусреће са незаштићеним учесницима у
саобраћају. На овом нивоу је такође могуће идентификовати потенцијалне
опасности у саобраћају. Образовање и обука возача традиционално се фокусира на
овај ниво. Доњи ниво се фокусира на возило, његову конструкцију и начин на који
се управља. Знати како покренути возило, променити степен преноса и зауставити
аутомобил довољно добро да би се аутомобил могао користити у саобраћају
припада овом нивоу, као и сложеније радње управљања за избегавање ризика,
смањујући ниво отпора и разумевање закона физике (динамика вожње).
Функционисање и предности система за спречавање повреда, као што су сигурносни
појасеви и ваздушни јастуци, такође припадају овде.
3.2.

Програми постлиценцне обуке у Аустрији, Француској, Немачкој и
Белгији.

У већини земаља постлиценцна обука возача стандардизована је и
операционализује се кроз интерне програме локалних заједница, агенција,
удружења, компанија, организација које пружају услуге обуке, компанија и
организација које имају сопствени возни парк, специјализованих организација и
компанија. На нивоу државе или локалне заједнице најчешће се прописују циљеви
и методи обуке.
Аустрија – циљеви, приоритети и време по нивоима постлиценцне обуке. Личне
карактеристике: свест о личним и физичким границама којом се усмерава ка
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безбеднијем стилу вожње. Карактеристике вожње: препознавање опасности, читање
пута, разумевање технологије уграђене у возило, дефанзивна вожња, узимање у
обзир грешака других људи, избегавање опасности (безбедна даљина/брзина,
технике седења/управљања). Саобраћајна ситуација: превазилажење опасности
(кочење, управљање, употреба квачила). Контрола возила: разумевање каквог
утицаја има брзина у критичним ситуацијама, потреба за меканим антиагресивним
стилом вожње. Свака вежба је осмишљена тако да се стекне искуство о томе како
мала промена брзине може деловати на ситуацију: разумевање граница.
Табела 1. Пример1-Аустрија, приоритети и време по нивоима постлиценцне обуке
возача

Нивои
понашања
возача
Ниво 4
Ниво 3
Ниво 2
Ниво 1

Описи нивоа
Подизање свести о личним особинама и понашању
и њиховој важности за добру вожњу
Подизање свести о путовању, утицајним
елементима и особинама путовања
Управљање саобраћајним ситуацијама
Побољшање техника маневрисања, управљања и
контроле возила

Приоритети од
1 до 4, (1
највиши)

Обим
времена у
%

4

10

3

10

2

25

1

55

Француска – циљеви, приоритети и време по нивоима постлиценцне обуке.
Откривање и разумевање личних граница (физичких и психичких); Откривање и
разумевање граница возила (кинетичка енергија, кочење, губитак трења, мртви
углови); Откривање и разумевање граница окружења (поверење у постављену
сигнализацију, стање путева, видљивост у раскрсницама, заслепљеност од других
возача, лоше време, итд.).
Табела 2. Пример2.-Француска приоритети и време по нивоима постлиценцне
обуке

Нивои
понашања
возача
Ниво 4
Ниво 3
Ниво 2
Ниво 1

Описи нивоа
Подизање свести о личним особинама и понашању и
њиховој важности за добру вожњу
Подизање свести о путовању, утицајним елементима
и особинама путовања
Управљање саобраћајним ситуацијама
Побољшање техника маневрисања, управљања и
контроле возила

Приоритети
од 1 до 4, (1
највиши)

Обим
времена у
%

1

30

2

30

3

25

4

15

Немачка – циљеви, приоритети и време по нивоима постлиценцне обуке.
Учинити да возачи буду свесни ставова и понашања која могу повећати ризик.
Омогућити
возачима
субјективну
процену
сопствених
вештина
и
физичких/техничких могућности једног возила. Дати знање о техничким и
физичким основама за безбедну вожњу; препознавање важности когнитивних
процеса (перцепције и информисања) и њихово увежбавање. Свест о типичним
ситуацијама опасности и способност да их боље процењујемо. Учити начине
избегавања опасности. Учити стандардне технике за непосредно деловање у
опасним ситуацијама. Учити границе непосредног деловања у превазилажењу
опасности.
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Табела 3. Пример3-Немачка, приоритети и обим времена по нивоима напредне
обуке возача

Нивои
понашања
возача
Ниво 4
Ниво 3
Ниво 2
Ниво 1

Описи нивоа
Подизање свести о личним особинама и понашању
и њиховој важности за добру вожњу
Подизање свести о путовању, утицајним
елементима и особинама путовања
Управљање саобраћајним ситуацијама
Побољшање техника маневрисања, управљања и
контроле возила

Приоритети од
1 до 4, (1
највиши)

Обим
времена у
%

2

25

4

20

1

30

3

25

Белгија – циљеви, приоритети и време по нивоима постлиценцне обуке.
Разумевање опасности на путевима, проклизавања, њихових узрока и могућег
деловања за успостављање нормалне ситуације. Посебно је тешко стално
маневрисати, па у том смислу треба показивати возачима да је боље избећи опасност
него се њом непосредно бавити.
Табела 4. Пример 4-Белгија, приоритети и време по нивоима постлиценцне обуке
возача

Нивои
понашања
возача
Ниво 4
Ниво 3
Ниво 2
Ниво 1

Описи нивоа
Подизање свести о личним особинама и понашању
и њиховој важности за добру вожњу
Подизање свести о путовању, утицајним
елементима и особинама путовања
Управљање саобраћајним ситуацијама
Побољшање техника маневрисања, управљања и
контроле возила

Приоритети од
1 до 4, (1
највиши)

Обим
времена у
%

3

20

4

10

2

30

1

40

У процесу обуке, поштују се одређени принципи.
Прво, одрасли учесници имају следеће карактеристике: Они нису почетници,
већ су у континуираном процесу раста; доносе са собом јединствени пакет
искустава и вредности; они долазе до образовања са различитим нивоима и врстама
мотивације,
зависно
од
околности
њиховог
уписа;
они
доносе
очекивања/предрасуде о тренингу; имају конкурентне интересе у свом животу: тема
тренинга је само једна од њих; већ имају своје властите обрасце учења; одрасли уче
најбоље кроз рад. Друго, образовање одраслих је најпродуктивније када: учесници
су укључени у осмишљавање учења; учесници се охрабрују да буду усмерени на
себе; тренер функционише као фацилитатор, а не као дидактички инструктор;
различите потребе и стилови учења сваког појединца узимају се у обзир. Важно је
да “рад” у контексту обуке возача не значи чисто физички чин вожње. “Doing” што
учесници активно примењују своју свест, знање и моторику (уочавање,
анализирање, решавање проблема, итд.). Искуства учесника се користе у процесу
учења. Активности учења су релевантне за околности ученика. Мотивација за учење
је потребна. Сама чињеница да неко похађа курс обуке не гарантује да ће ишта
научити. Да би се учење одвијало, полазник се мора уверити да постоји одређена
директна корист од стицања знања, вештина и свести понуђених у обуци. Слање
људи на курсеве - да науче вештине које неко други треба да научи - није ефикасна
основа за учење, осим ако су претходно убеђени. Ово је важно за компаније које
шаљу своје запослене за обуку флоте, на пример. Циљеви тренера и полазника
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такође морају бити у корелацији. Циљеви обуке су оно што тренери желе да знају и
раде. Циљеви учења су оно што полазници желе да знају и раде. Стварна обука мора
бити мешавина и повезивање ова два циља, како би процес учења имао шансу да
буде успешан.
4.
4.1.

НОРМАТИВНО-ПРАВНА РЕГУЛАТИВА И ПРАКСА ОБУКЕ ВОЗАЧА
ПОСЛЕ СТЕЧЕНЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Прописи о допунској обуци возача у Републици Србији

У Републици Србији нормативно је прописана и уређена обука професионалних
возача. Законом о безбедности саобраћаја на путевима /ЗОБС/ прописано је
лиценцирање возача за обављање јавног превоза. На овај начин уведена је лиценца
професионалног возача (сертификат о професионалној компетентности – Cercificate
of Profesional Competence – CPC), која може бити национална и међународна.
Примена овог прописа још није заживела у пракси јер нису донети сви подзаконски
акти.
ЗОБС-ом је прописана обука возача којима је одузета возачка дозвола –
корективна обука. Возач коме је одузета возачка дозвола због неуправљања возилом
савесно и на прописани начин, а због учињених прекршаја правоснажно му је
изречен одређени број казнених поена који кумулативно у одређеном временском
периоду прелази прописани лимит, или је у одређеном временском периоду
правоснажно осуђен за кривична дела из безбедности јавног саобраћаја, обавезан је
да се подвргне прописаној обуци. Анализе указују да се кроз обуку постижу
значајни ефекти на унапређењу знања и ставова возача.
Законом о транспорту опасних терета, прописана је и уређена допунска обука
возача који управљају возилом којим се превозе опасни терети. Прописано је да се
после спроведене обуке издаје одговарајући сертификат, који се продужава уз
редовне периодичне обуке. Овим Законом су прихваћени међународни прописи о
специјализованим облицима допунске обуке возача, односно Европски споразум о
међународном транспорту опасног терета (ADR) у друмском саобраћају.
Допунска обука возача запослених у правним лицима, компанијама, државним и
другим организацијама, возача који користе компанијска, службена или сопствена
возила и обука возача на принципима добровољности и индивидуалности реализује
се по интерним прописима и правилима према утврђеним потребама и циљевима
корисника обуке.
4.2.

Пракса допунске обуке возача.

Програми допунске обуке возача који користе компанијска, службена или
сопствена возила и обука возача на принципима добровољности и
индивидуалности, у Србији, најчешће се прописују и уређују интерним прописима.
У Министарству одбране и Војсци Србије, припрема возача војних возила
реализује се фазно. У првој фази возачи, са грађански возачким дозволама,
обучавају се за управљање војним возилом. У другој фази реализују се периодично
обука и тренинзи и непосредно у припреми за конкретни задатак. Обука се састоји
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од теоријског и практичног дела, реализује се у кабинету, на полигону и на путу.
Обука, резултати и постигнути ефекти прате се SVOT анализом (Деспић,et al 2017).
У оквиру политике безбедности саобраћаја компанија и организација које се баве
транспортом и превозом робе и путника у друмском саобраћају (пример НИС; ГСП
и др.), у почетној фази, развијају се интерни програми допунске обуке возача (ЕКО,
дефанзивна, безбедна вожња и сл.). Обука се састоји од теоријског и практичног
дела, реализује се у кабинету, на полигону и на путу. Прате се почетни ефекти обуке
кроз показатеље потрошње горива и саобраћајне прекршаје. У досадашњој пракси
остварени су добри резултати (Чагић, et al.,2016).
Допунска обука возача на принципима добровољности и индивидуалности
остварује се кроз програме и пројекте Националне возачке академије у Београду –
НАВАК. Концепт обуке усаглашен је са прихваћеним критеријумима постлиценцне
обуке возача у државама ЕУ, уз подршку Светске аутомобилске организације (FIA).
Програм је прилагођен циљним групама и њиховим потребама. Обука је
програмирана по нивоима од почетних до професионалних курсева и тренинга са
општим и специјализованим садржајима, у трајању од 1 до 6 дана. Циљеви обуке
усмерени су на стицање знања и вештина на нивоу вредности и ставова безбедног
управљања возилом, као и на развијање свести и спознаје приближавању
самопоуздања објективним способностима и могућностима. Кроз теоријске и
практичне програме обуке реализују се задаци: унапређења сопственог знања и
вештина безбедног управљања возилом; развијања свести о безбедности саобраћаја;
препознавања ризика и опасности у различитим саобраћајним ситуацијама; стицања
знања и практичних вештина о динамици возила, преносу и утицају сила у току
вожње, брзини, кочењу, успорењу, утицају пажње на реакцију и извођење радње;
прилагођавања начина и стила вожње саобраћајним ситуацијама; уочавања и
избегавања грешака осталих учесника у саобраћају; прилагођавања начина вожње у
реалним и симулираним ситуацијама сувог, мокрог и залеђеног коловоза, са оштрим
и благим кривинама, при реалним брзинама у контролисаним условима; овладавање
техникама ЕКО вожње, специјализоване технике управљања возилом при
извршавању наменских превоза, специфичних безбедносних и других задатака.
Допунска обука возача са пробном возачком дозволом реализује се по посебним
програмима. Наменске обуке по захтеву корисника реализују се по посебним
програмима. Резултати истраживања указују на веома добре ефекте обуке, који се
прате кроз показатеље о саобраћајним прекршајима и незгодама и посредно преко
евалуационих листова (Милинић, et al, 2018).
5.

ДИСКУСИЈА ПРАКСЕ ОБУКЕ ВОЗАЧА ПОСЛЕ СТЕЧЕНЕ ВОЗАЧКЕ
ДОЗВОЛЕ

Различити аспекти допунске обуке возача услов су за стицање сертификата и
дозвола за управљање моторним возилом одређених намена, доприносе унапређењу
знања и вештина управљања моторним возилом, преиспитивању постојећих и
прихватању позитивних ставова о безбеднијем понашању у саобраћају.
Потражња за обуком возача, након стицања возачке дозволе, у земљама ЕУ,
порасла је крајем 20. и почетком 21. века. Главно објашњење пораста потражње
постлиценцне обуке возача везано је за захтеве компанија са возним парковима.
Многе компаније шаљу своје запослене на обуку, ради заштите од незгода, зато што
их њихови осигуравачи „тихо охрабрују“ да то учине; други то чине како би
200

14. Међународна конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

смањили (или одржали) своје премије. Обука возача такође може да се користи као
позитивна вежба за односе са јавношћу, посебно за компаније са високим профитом
у продаји или испорукама где је особље често на путу. Неке мултинационалне
компаније, са дугорочном политиком безбедности, због природе посла проширују
своје политике безбедности на безбедност на путу и обуку возача.
Смањење премија алтернативно се користи као подстицај за возаче почетнике, као
што је то случај у Великој Британији. У већини земаља ЕУ нормативно су уређени
и прихваћени јединствени прописи и стандарди допунске обуке професионалних
возача. Допунска обука возача запослених у компанијама који користе флотна или
приватна возила као и допунска обука возача на принципима добровољности и
индивидуалности организује се по интерним принципима организација и компанија
за које се и у којима се врши обука. Концепт обуке најчешће је одређен циљевима:
стицања и примене знања, учења и примене вештина управљања моторним возилом
у различитим саобраћајним ситуацијама и комуникације са учесницима у саобраћају
до учења на нивоу прихватања пожељних ставова и вредности. Из примера датих у
раду, уочавају се различитости у приоритетима циљева и садржаја допунске обуке.
У Аустрији највише времена у допунској обуци, а самим тим и приоритет у
програмима обуке усмерен је на практичне вештине управљања возилом у
различитим саобраћајним ситуацијама. У Француској приоритет и значајно време у
допунској обуци посвећено је подизању свести и ставова о безбедном управљању
возилом и утицају околине на управљање возилом. У Немачкој посвећује се
приближно исто време теоријским знањима и практичним вештинама: управљања
саобраћајним ситуацијама, побољшања техника маневрисања, управљања и
контроле возила, подизања свести о личним особинама и понашању и њихове
важности за добру вожњу, подизању свести о путовању, утицајним елементима и
особинама путовања. У Белгији у допунској обуци дат је значајан приоритет и време
техникама маневрисања, управљања и контроле возила, дакле извођењу радњи
возилом у саобраћају. У програмима допунске обуке возача у Србији најчешће су
заступљени садржаји дефанзивне и Еко вожње. Осигуравајуће компаније (са
изузетком ДДОР-а) још увек не исказују заинтересованост за допунску обуку кроз
финансијску подршку и пружање бенефита у осигурању. Програми обуке младих
возача, односно возача са пробном возачком дозволом по прихваћеним принипима,
реализују се у НАВАК-у, уз подршку државних, јавних и других субјеката
безбедности саобраћаја.
6.

ЗАКЉУЧАК

Анализа концепта савремене праксе обуке возача после положеног возачког
испита доприноси уважавању достигнућа теорије и позитивних искустава ЕУ у
пракси допунске обуке возача у Србији. Концепт савременог систем допунске обуке
возача у Србији, треба да обухвати: 1. обавезну допунску обуку уређену прописима
које доноси надлежни државни органи (професоонални возачи, превоз опасних
терета, корективна обука возача рецедевиста, одређени специјализовани и наменски
облици обуке), 2. обуку возача који у компанијама или другим институцијама раде
као професионални возачи или користе флотна возила у раду, 3. допунску обуку
возача на принципима добровољности и индивидуалности - возачи који желе да
своја знања и вештине управљања возилом подигну на виши ниво и 4. обуку младих
возача - возача са пробном возачком дозволом. Очекивања су да допунска обука
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буде програмирана према захтевима циљних група. Да се заснива на циљевима:
стицања, провере и сталног доказивања возачких знања и вештина, усвајању ставова
и безбедног понашања. Допунска обука возача, обавезна или добровољна треба да
буде прихватљива и стимулативна за возаче и одржива за привредна друштва и
друге институције које се професионално баве овом делатношћу. Држава и локалне
самоуправе, у процесу управљања безбедношћу саобраћаја, треба да стандардизују
интерне програме обуке и стварају услове да компаније и друге институције које
имају возни парк прихвате допунску обуку возача, по јединственим прописима, као
садржај политике безбедности. Програмирану обуку младих возача, обуку возача на
принципима добровољности и инвидуалности, друштвена заједница треба да
стимулише стандардизовањем програма обуке, укључивањем осигуравајућих
компанија и других заинтересованих субјеката ради финансијске подршке,
усмеравањем средстава од новчаних казни и сл. Наведена и друга савремена решења
допринeће унапређењу праксе обуке возача после стицања возачке дозволе.
7.
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РАЗЛИКЕ У РИЗИЧНОМ ПОНАШАЊУ У САОБРАЋАЈУ КОД
МЛАДИХ ВОЗАЧА
DIFFERENCES OF RISK BEHAVIOR OF YOUNG DRIVERS IN
TRAFFIC
Милена Симић1, Лазар Савковић2
Резиме: Млади су сами по себи обележени као ризична категорија, а када се томе придода
учествовање у саобраћају они постају изузетно опасна категорија учесника. Млади возачи су
често склони доказивању што доводи до ситуација да не поштују ограничења, не прилагоде
брзину одговарајућим условима, возе под дејством алкохола или опојних средстава, не
користе заштитне системе, али такође код младих возача је често заступљена и дистракција
од стране путника као и честа употреба мобилних телефона. Људи старости између 15 и 44
године чине 48% од укупног броја погинулих у саобраћају у свету. Према подацима Светске
здравствене организације из 2018. године око три четвртине (73%) погинулих младих у
саобраћају су мушкарци млађи од 25 година, који имају готово 3 пута већу вероватноћу да
погину у саобраћајним незгодама него девојке. Истраживање се спроводи са циљем да се
утврди да ли постоје разлике између младих возача када се ради о безбедности саобраћаја у
погледу пола, образовања као и у зависности од старости возача у погледу да ли су почетници
или су старији. Применом одговарајућих статистичких алата у раду је дефинисана категорија
младих возача, у Републици Србији, која се по одређеним карактеристикама издваја као
посебно ризична категорија учесника у саобраћају. На основу резултата истраживања, могле
би се дефинисати одговарајуће контрамере у некој локалној заједници и на тај начин
минимизирати ризик од страдања младих возача.
Кључне речи: Млади возачи, безбедност саобраћаја, ризик, старосне разлике
Abstract: Young people themselves are labeled as a risk category, and when participating in traffic,
they become an extremely dangerous category of participants. Young drivers are often prone to
proving to others, which leads to situations that they don't respect restrictions, do not adjust speed
1
Милена Симић, маст. инж. саобраћаја, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Војводе Степе
306, Београд, Србија, milenasimic94@gmail.com
2 Лазар Савковић, маст. инж. саобраћаја, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Војводе Степе
306, Београд, Србија, savkovic.ar@gmail.com
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to appropriate conditions, driving under the influence of alcohol or drugs, do not use restraint
systems, but also the distraction is often presented to young drivers by passengers and frequent use
of mobile phones. People between the ages of 15 and 44 make 48% of the total number of people
killed in traffic worldwide. According to the World Health Organization data from 2018, about three
quarters (73%) of dead young people in traffic are men under the age of 25, who are almost 3 times
more likely to die in traffic accidents than girls. This research is carried out to determine if there are
differences between young drivers when it is about the road safety in terms of gender, education,
and depending on the age of the driver in terms of whether they are the beginners or they are older.
The application of appropriate statistical tools in this paper defines the category of young drivers in
the Republic of Serbia, which according to certain characteristics is distinguished as a particularly
risky category of traffic participants. Based on the results of research, appropriate countermeasures
could be defined in any local community, thus minimizing the risk of fatalities of a group of young
drivers who are at risk.
Keywords: Young drivers, Road Safety, Risk, Age Differences

1.

УВОД

Више од 90% погинулих људи у саобраћајним незгодама је у земљама са ниским
или средњим приходима, иако ове земље чине само 54% светских возила. Највећа
стопа погинулих у саобраћајним незгодама је у афричком региону. Чак и у земљама
са високим дохотком, вероватније је да у саобраћајној незгоди буду укључени људи
са нижим примањима. Људи старости између 15 и 44 године чине 48% од укупног
броја погинулих у саобраћају у свету. Већа је вероватноћа да млади мушкарци
учествују у саобраћајним незгодама него младе жене. Око три четвртине (73%)
погинулих младих у саобраћају су мушкарци млађи од 25 година, који имају готово
3 пута већу вероватноћу да погину у саобраћајним незгодама него девојке (WHO,
2018).
Младићи чешће возе него девојке, и учествују у више саобраћајних незгода по
пређеном километру. Поред тога, истраживања су показала да су млади возачи
мушког пола више склони преузимању ризика, трагању за узбуђењем у вожњи,
прекорачењу брзине и другим социјално непожељним понашањима, у односу на
младе возаче женског пола. Младићи су такође више склони томе да прецене своје
возачке способности, и да подлегну негативном утицају својих вршњака. Управо
комбинација искуства и старости, додатно погоршана разликама које карактеришу
различите полове, јесте то што ризик младих возача чини тако специфичним. Ипак,
на смањење ризика већи позитиван утицај има повећање искуства, у односу на
повећање старости. Иако мушкарци свих старосних категорија у просеку имају
више саобраћајних незгода него жене, у категорији младих возача те разлике су
најизраженије, и посебно наглашавају негативне ефекте које имају старост и
неискуство (АБС, 2016).
Са повећањем степена моторизације долази до повећања броја младих возача
који учествују у саобраћају. Млади су сами по себи обележени као ризична
категорија, а када се томе придода учествовање у саобраћају они постају изузетно
опасна категорија учесника. Млади возачи су често склони доказивању што доводи
до ситуација да не поштују ограничења, не прилагоде брзину одговарајућим
условима, возе под дејством алкохола или опојних средстава, не користе заштитне
системе, али такође код младих возача је често заступљена и дистракција од стране
путника као и честа употреба мобилних телефона (разговор из руке или куцање
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порука). Важно је напоменути да нису сви млади возачи свесно и намерно
небезбедни.
Иако мушкарци свих старосних категорија у просеку имају више саобраћајних
незгода него жене, у категорији младих возача те разлике су најизраженије, и
посебно наглашавају негативне ефекте које имају старост и неискуство (АБС, 2016).
2.

МЛАДИ ВОЗАЧИ У СВЕТУ

За возаче старости од 16 до 19 година постоје веће шансе, него за возаче старости
од 20 до 24 године да учествују у саобраћајној незгоди ако се у возилу налазе са
путницима вршњацима, посебно ако има два или више путника вршњака
(Wundersitz, 2012) .
Истраживање спроведено у Лавренци (Сједињене Државе) је имало за циљ
процену ризика употребе мобилног телефона код младих возача. Подаци указују на
то да су анкетирани млади возачи свесни ризика писања порука за време вожње.
Они су слање порука оценили као врло опасно. На скали од 1 (уопште није опасно)
до 7 (изузетно опасно), возачи су читање оценили оценом 4,63, а писање 5,28. Такође
већина возача је коришћење телефона за дописивање оценила као опасније од
разговора мобилним телефоном за време вожње (Atchley et al., 2011).
Интеракција (пол и повезаност пута са специфичном перцепцијом релативног
ризика) је значајан предиктор употребе сигурносног појаса, што значи да пол
управља везом између повезаности пута са специфичном перцепцијом релативног
ризика и употребе сигурносног појаса (Fernandes et al., 2010).
Возачи који су пријавили вожњу под утицајем дроге су чешће пријављивали и
остала ризична понашања и такође су пријавили и ризичне намере за будуће учешће
у саобраћају. Возачи под дејством дрога су у већем броју пријавили учешће у
саобраћајним незгодама (28,6% у односу на 23,0% које су пријавили возачи који
нису користили дрогу). Возачи под дејством дрога су у 37% случајева пријавили
активно избегавање полиције у односу на 15,7% оних који нису користили дрогу за
време вожње. Од укупног броја возача који су пријавили вожњу под дејством дрога,
њих 43% је пријавило вожњу под дејством алкохола (Scott-Parker et al., 2014).
Истраживање спроведено у Немачкој у коме су учествовали млади возачи
старости од 15 до 24 година је показало да високоризични возачи чешће повећавају
брзину и значајно се излажу ризику од осталих група учесника. Мушкарци су
преовладавали у високоризичној и надпросечно ризичним групама (82% и 70%
респективно), док су жене преовлађивале у групи која је била мање склона ризику
(67%) (Geber et al., 2016).
3.

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

Анкетно истраживање је обављено у периоду од 16.04. до 26.04. 2018. године.
Анкета је дистрибуирана путем друштвене мреже ''Facebook'' у групама намењеним
студентима, тако да се добијени резултати односе на младе возаче на територији
Републике Србије. Анкетни упитник се састојао од 22 питања, од чега су 3 питања
била демографска, 1 питање елиминационо („Да ли поседујете возачку дозволу“), 9
питања је испитивало учесталост понашања и 8 питања је испитивало ставове возача
о појединим изјавама. У анкети је постојало контролно питање које се односило на
употребу сигурносног појаса.
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При анкетирању је прикупљен узорак од 486 младих испитаника, али је пре
почетка статистичке анализе 35 испитаника избачено из узорка зато што су на
елиминационо питање „Да ли поседујеш возачку дозволу“ дали одговор „не“.
Коначан узорак коришћен у статистичкој анализи је износио 451. У коначном
узорку учествовали су испитаници старости од 19 до 35 година, на подручју
Републике Србије.
Обрада података вршена је у Microsoft Office Excel пакету, а након
припремљеног узорка у овом пакету, коришћен је статистички софтвер IBM SPSS
Statistics 22.
Први корак који је спроведен у анализи јесте провера поузданости упитника. За
проверу поузданости коришћена је Cronbach's Alpha. Наредни корак је био провера
нормалности. Применом Shapiro-Wilk и Kolmogorov-Smirnov теста за оцењивање
нормалности расподеле новодобијених варијабли, установљено је да ни једна
варијабла нема нормалну расподелу. Пошто новоформиране варијабле немају
нормалну расподелу у анализи је неопходно користити непараметарску алтернативу
t-тесту независних узорака и једнофакторској АНОВИ. Непараметарска
алтернатива t-теста независних узорака је Man-Witni-јев U тест, а непараметарска
алтернатива једнофакторске АНОВЕ је Kruskal-Volis-ов H тест.
Циљ овог рада је био да се дефинише категорија младих возача која се издваја
по ризичном самопријављеном понашању и ризичним ставовима у саобраћају,
узимајући у обзир искуства страних земаља и њихове резултате о ризичном
понашању младих возача, нарочито мушкараца, а све у циљу дефинисања
одговарајућих мере за унапређење безбедности саобраћаја дефинисане категорије
учесника.
4.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

У овом делу рада ће бити приказани резултати добијени анкетним
истраживањем. Извршена је општа и статистичка анализа добијених резултата који
ће бити приказани у наставку.
Испитивањем нормалности варијабли уз помоћ Shapiro-Wilk и KolmogorovSmirnov теста, добијен је резултат да ниједна од испитиваних варијабли није имала
нормалну расподелу. Према добијеним подацима да варијабле немају нормалну
расподелу у раду су примењени непараметарски тестови и то Man-Witni-јев U тест
и Kruskal-Volis-ов H тест.
Први корак који је спроведен у анализи јесте проверавање поузданости
упитника. За проверу поузданости коришћен је Cronbach's Alpha тест који износи
0,785, у складу са тим упитник се може сматрати врло поузданим. Питања која су
коришћена за проверу поузданости су се односила на употребу сигурносног појаса
у току вожње.
Применом Man-Witni-јевог U теста показало се да постоји статистички значајна
разлика међу половима у погледу њиховог самопријављеног понашања о куцању
порука и разговарању на телефон за време вожње, односно испитаници мушког пола
су пријавили негативније понашање (Табела 1).
Man-Witni-јев U тест je показао да не постоји статистички значајна разлика
између полова у погледу њиховог пријављеног понашања везаног за снимање и
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сликање за време вожње, односно испитаници су пријавили слично понашање у
односу на пол не истичући ризичнију категорију (Табела 1).
Применом Man-Witni-јевог U теста показало се да постоји статистички значајна
разлика међу половима у погледу њиховог самопријављеног понашања о употреби
сигурносног појаса за време вожње. Женски испитаници су показали позитивније
самопријављено понашање за разлику од мушких испитаника који су пријављивали
да ређе употребљавају сигурносни појас за време вожње (Табела 1).
Постојање статистички значајне разлике међу половима у погледу њиховог
самопријављеног понашања за вожњу под дејством психоактивних супстанци је
доказано Man-Witni-јевим U тестом. И у овом случају су жене пријавиле мање
ризично понашање од мушких испитаника (Табела 1).
Применом Man-Witni-јевог U теста показало се да не постоји статистички
значајна разлика између полова у погледу њиховог пријављеног понашања везаног
за слушање гласне музике за време вожње, што указује на то да и мушкарци и жене
приближно подједнако слушају гласну музику за време вожње (Табела 1).
Слично као и код вожње под дејством психоактивних супстанци где су жене
пријавиле безбедније понашање у саобраћају, тако и код вожње под дејством
алкохола, односно применом Man-Witni-јевог U теста показало се да постоји
статистички значајна разлика међу половима у погледу њиховог слагања са изјавом
„Алкохол и вожња значајно повећавају ризик од настанка саобраћајне незгоде“
(Табела 1).
Табела 1. Просечна оцена и величина утицаја утицајног фактора на ризике
Питање

Примењен
тест
Man-Witniјев U тест

Фактор

Величина
утицаја

2.14
r=0.27
1.63
Не постоји
Учесталост снимања и сликања
Man-Witniстатистички значајна
r=0,09
за време вожње
јев U тест
Жене
разлика
4.77
Учесталост употребе
Man-Witni- Мушкарци
r =0.11
сигурносног појаса *
јев U тест
Жене
4.86
1.19
Учесталост вожње под дејством
Man-Witni- Мушкарци
r =0.19
психоактивних супстанци
јев U тест
Жене
1.03
Мушкарци
Не постоји
Учесталост слушања гласне
Man-Witniстатистички значајна
r =0.04
музике за време вожње
јев U тест
Жене
разлика
1.25
Алкохол и вожња значајно
Man-Witni- Мушкарци
r =0,16
повећавају ризик од СН
јев U тест
Жене
1.11
*Код свих питања су позитивнији одговори бележени оценом 1, осим код употребе појаса где је
позитивнији одговор бележен оценом 5
Учесталост куцања порука и
разговора телефоном

Мушкарци
Жене
Мушкарци

Просечна оцена

Фактор који се односи на ниво образовања је био подељен у две категорије у
зависности од структуре испитаника, а то су средње образовање и високо/више
образовање. У овом делу анализе посматрана је пријављена учесталост вожње под
дејством алкохола и учесталост конзумирања хране и пића за време вожње
аутомобила. Применом Man-Witni-јевог U теста није уочено да постоји статистички
значајна разлика међу испитаницима у зависности од нивоа образовања а
посматрајући споменуте учесталости (вожња под дејством алкохола и конзумирање
хране и пића за време вожње) (Табела 2).
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Такође у овом делу анализе испитана су и два става, односно став о томе да
возачи могу да конзумирају алкохол и да возе уколико то раде пажљиво и став о
томе да вожња 20 km/h преко ограничења чини вожњу пријатном. Применом ManWitni-јевог U теста је утврђено да не постоји статистички значајна разлика у погледу
ставова испитаника, а посматрано у односу на њихов ниво образовања (Табела 2).
Табела 2. Просечна оцена и величина утицаја утицајног фактора на ризике
Питање
Учесталост вожње под
дејством алкохола
Учесталост
конзумирања храни и
пића за време вожње
Можете да пијете и
возите ако то радите
пажљиво
Вожња 20km/h преко
ограничења чини
вожњу пријатном
*Код прва два питања

Примењен
тест

Фактор

Просечна оцена

Величина
утицаја

Средње
Не постоји статистички
образовање
r =0,01
значајна разлика
Више/Високо
Средње
Man-WitniНе постоји статистички
образовање
r =0,01
јев U тест
значајна разлика
Више/Високо
Средње
Man-WitniНе постоји статистички
образовање
r =0,06
јев U тест
значајна разлика
Више/Високо
Средње
Man-WitniНе постоји статистички
образовање
r =0,01
јев U тест
значајна разлика
Више/Високо
су позитивнији одговори бележени оценом 1 а код последња два оценом 4
Man-Witniјев U тест

У наставку је посматрано самопријављено ризично понашање младих возача у
зависности од њихове старости која је била подељена у четири категорије које су
приказане у Табели 3.
Kruskal-Volis-ов H тест је открио да нема статистички значајне разлике у
самопријављеном понашању од стране испитаника различитих старосних
категорија у погледу учесталости куцања порука и разговора телефоном за време
вожње (Табела 3).
Kruskal-Volis-ов H тест је открио статистички значајну разлику у
самопријављеном понашању од стране испитаника различитих старосних
категорија у погледу учесталости снимања и сликања за време вожње. У наставку
применом Man-Witni-јевог U теста добијено је да постоји статистички значајна
разлика између два пара старосних група, а то су: прва група до 20 година и 23-24
година, друга група до 20 година и преко 24 година. Старосна група која је
забележила најнегативније самопријављено понашање је група до 20 година, затим
старосна група 21-22. Старосне групе 23-24 и преко 24 су забележиле слично
самопријављено понашање (Табела 3).
Kruskal-Volis-ов H тест је открио да нема статистички значајне разлике у
самопријављеном понашању од стране испитаника различитих старосних
категорија у погледу учесталости заношења разговором са путницима, што указује
да у овом истраживању није уочено да је нека категорија младих возача посебно
угрожена у саобраћају јер се занесе разговором са путницима у возилу за време
вожње (Табела 3).
Kruskal-Volis-ов H тест је открио статистички значајну разлику у
самопријављеном понашању од стране испитаника различитих старосних
категорија у погледу слагања са изјавом „Вожња 20 km/h преко ограничења чини
вожњу пријатном“.

208

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

Табела 3. Просечна оцена и величина утицаја утицајног фактора на ризике
Питање

Примењен тест

Фактор

Просечна оцена

Величина
утицаја

до 20 година
нема
21-22
статистички
23-24
значајне разлике
преко 24
до
20
година
1.43
Kruskal-VolisУчесталост снимања и
21-22
1.31
ов H и Manсликања за време
r=0.01-0.10
Witni-јев U
23-24
1.21
вожње
тест
преко 24
1.23
до 20 година
Учесталост заношења
нема
21-22
разговором са
Kruskal-Volisстатистички
путницима у току
ов H тест
23-24
значајне разлике
вожње
преко 24
до 20 година
2.82
Kruskal-VolisВожња 20km/h преко
21-22
2.53
ов H и Manограничења чини
r=0.002-0.16
Witni-јев U
23-24
2.63
вожњу пријатном*
тест
преко 24
2.81
до 20 година
1.70
Kruskal-VolisВожња 20km/h преко
21-22
2.03
ов H и Manограничења значајно
r=0.05-0.18
Witni-јев U
23-24
1.87
повећава ризик од СН
тест
преко 24
1.77
* Код свих питања су позитивнији одговори бележени оценом 1, осим код питања означеног
звездицом, где је позитивнији одговор бележен оценом 4
Учесталост куцања
порука и разговора
телефоном за време
вожње

Kruskal-Volisов H тест

Применом Man-Witni-јевог U теста добијено је да постоји статистички значајна
разлика између два пара старосних група, а то су: прва група до 20 година и 21-22
година, друга група 21-22 и преко 24 година. Старосна група која је забележила
најпозитивнији став је група до 20 година, затим старосна група која је забележила
приближне резултате преко 24 године (Табела 3).
Kruskal-Volis-ов H тест је открио статистички значајну разлику у
самопријављеном понашању од стране испитаника различитих старосних
категорија у погледу слагања са изјавом „Вожња 20 km/h преко ограничења значајно
повећава ризик од СН“. Применом Man-Witni-јевог U теста добијено је да постоји
статистички значајна разлика само између две старосне групе, то су старосна група
до 20 година и старосна група 21-22 године. Боље резултате је показала старосна
група до 20 година (Табела 3).
5.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

Употреба мобилног телефона за време вожње у великој мери скреће поглед и
мисли са саобраћаја и окупира возача. Применом Man-Witni-јевог U теста утврђено
је да постоји статистички значајна разлика међу половима у вези са учесталошћу
куцања порука и разговора телефоном, где су млади мушкарци пријавили
негативније понашање у односу на младе жене. Разлог оваквог понашања може бити
већа самоувереност младих мушких возача у способности управљања возилом.
Оваква понашања могу довести до настанка саобраћајних незгода са тешким
последицама. Да би се смањила ова негативна понашања, потребно је што више
мера усмерити на едукацију младих возача и кроз кампање приказати могуће
последице употреба телефона за време вожње.
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Жене су такође позитивније понашање пријавиле и што се тиче употребе
сигурносног појаса за време вожње. Применом Man-Witni-јевог U теста утврђено је
да постоји статистички значајна разлика међу половима по питању овог понашања
а просечна оцена за жене је износила 4.86, док за мушкарце је 4.77.
Man-Witni-јев U тест је показао да постоји статистички значајна разлика међу
половима и за пријављено понашање које се односи на вожњу под дејством алкохола
и на став о томе да алкохол и вожња значајно повећавају ризик од настанка
саобраћајне незгоде. У оба случаја жене су показале позитивнија и понашања и
ставове. Ово указује да су мушкарци склонији ризичном понашању везаном за
вожњу под дејством алкохола. Потребно је применити појачану контролу од стране
саобраћајне полиције, посебно у ноћним сатима и викендом када највећи број
младих излази у град. Такође, могуће је утицати на њихова понашања и емитовањем
кампања које утичу на свест младих.
Kruskal-Volis-овим H тестом је утврђено да постоји статистички значајна
разлика међу старосним групама по питању учесталости снимања и сликања за
време вожње. Најпозитивније самопријављено понашање су показали возачи из
старосне групе 23-24 година, а најнегативније возачи из старосне групе до 20
година. Све групе младих возача су под великим утицајем савремених технологија
и друштвених мрежа. Ови трендови могу веома лоше утицати на безбедност у
саобраћају, посебно када се ради о младим возачима.
Потребно је креирати кампање које ће својим порукама указати на негативне
последице снимања и сликања за време вожње.
Применом Kruskal-Volis-овог H теста утврђено је да постоји статистички
значајна разлика међу старосним групама и по питању става да вожња 20 km/h преко
ограничења чини вожњу пријатном и по питању става да вожња 20 km/h преко
ограничења значајно повећава ризик од настанка саобраћајне незгоде.
Код оба става најпозитивније одговоре су дали испитаници старости до 20
година, с тим што је просечна оцена за став вожња 20 km/h преко ограничења чини
вожњу пријатном износила 2.82 (најпозитивнији одговор је имао оцену 4), што
указује да је и најпозитивнији одговор међу старосним категоријама лоше рангиран.
Млади возачи су склони прекорачењу брзина због вишка адреналина у тим
годинама и због доказивања међу вршњацима. Због тога је потребно вршити сталну
едукацију младих возача о могућим последицама брзе вожње и потребно је вршити
редовне контроле брзина како би се прекршиоци санкционисали и на тај начин им
се скренула пажња о могућим последицама.
Као ризичне групе младих возача у овом истраживању су се издвојили:
1.
2.
3.

Мушки возачи по питању употребе мобилног телефона, сигурносног
појаса и вожње под дејством алкохола;
Возачи старости до 20 година по питању сликања и снимања за време
вожње и
Возачи старости од 21-22 године по питању вожње брзином 20km/h
преко ограничења.

Резултати овог рада су у складу са истраживањем које је спровео Geber са
сарадницима 2016. године у коме се показало да су мушкарци преовладавали у
високоризичној и надпросечно ризичној групи, док су жене преовлађивале у групи
која је била мање склона ризицима у саобраћају. Такође, истраживање које је
објавила Агенција за безбедност саобраћаја на путевима из 2016. године указује на
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већу изложеност мушкараца у саобраћају, али и ризичније понашање, односно
мушкарци свих старосних категорија у просеку имају више саобраћајних незгода од
жена, а у категорији младих возача те разлике су најизраженије, са посебним
освртом на старост и неискуство.
Оваква врста истраживања је од великог значаја из разлога што се анализира
ризично понашање возача, односно анализира се стање безбедности саобраћаја пре
настанка негативних догађаја односно саобраћајних незгода. Оваквом врстом
истраживања омогућава се смањење могућности настанка незгоде издвојене
ризичне категорије учесника, деловањем одговарајућих мера на ову категорију
учесника које свакако коштају мање од губитка људских живота.
Имајући у виду да су овим истраживањем обухваћени млади возачи широм наше
земље, дефинисане ризичне групе младих возача се могу уочити у већини локалних
самоуправа. С тим у вези, применом предложених мера и активности на подручју
било које локалне самоуправе може се утицати на повећање безбедности не само
дефинисаних ризичних категорија већ и осталих младих возача.
6.
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POŠTOVANJE OGRANIČENJA BRZINE NA PODRUČJU OPĆINE
TEŠANJ KAO FAKTOR BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA
ACTING IN ACCORDANCE WITH SPEED LIMITS IN THE AREA OF
TEŠANJ AS A TRAFFIC SAFETY FACTOR
Tarik Prnjavorac1
Rezime: Nepropisna i neprilagođena brzina je jedan od osnovnih faktora rizika u saobraćaju, zbog
čega brzina predstavlja osnovni problem bezbjednosti saobraćaja. Brzina kretanja vozila spada u
indikatore bezbjednosti saobraćaja koji se prate i dobijeni podaci daju sliku o trenutnom stanju
bezbjednosti saobraćaja sa nivoa poštovanja ograničenja brzine. O važnosti brzine kretanja vozila,
govore podaci o broju saobraćajnih nezgoda. U ovom radu predmet istraživanja su vozači koji ne
poštuju ograničenje brzine. Ovi vozači imaju veliki rizik učešća u saobraćajnim nezgodama, a
nezgode u kojima drastično prekoračuju brzinu su najopasnije. Cilj je utvrditi osnovne karakteristike
brzina vozila na putevima, odnosno dobiti mjeru brzina. Ovi rezultati su polazna osnova za
donosioce odluka u daljem procesu upravljanja brzinama.
Ključne reči: brzina, saobraćajna nezgoda, ograničenje brzine
Abstract: the unmanaged and unadjusted speed is one of the main risk factors in traffic, which is
why the speed is the main problem of traffic safety. The speed of the vehicle falls into the traffic
safety indicators that are monitored and the obtained data give an image of the current state of traffic
safety from the level of compliance with speed limits. What tells us about the importance of speed
of movement of vehicles is data on the number of traffic accidents. In this paper, the subject of
research are the drivers who do not respect the speed limit. These drivers have a high risk of
participating in traffic accidents, and accidents that dramatically exceed the speed are the most
dangerous. The aim is to determine the basic characteristics of the speed of vehicles on the roads,
that is, to obtain a measure of speed. These results are the starting point for decision makers in the
future speed management process.
Keywords: speed, traffic accident, speed limit

1
Tarik Prnjavorac, dipl.inž.saobraćaja, profesor, JU MSŠ Tešanj, ul.Patriotske lige b.b, Bosna i Hercegovina,
tarik.prnjavorac@gmail.com
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1.

UVOD

Kada govorimo o brzini, govorimo u stvari o njenom procentu iznad zakonskog
ograničenja. Reprezentativno praćenje brzina mora se sprovesti širom zemlje, i to
korišćenjem stratifikovanog uzorka: različite klase vozila i kategorije puteva. Stvarne
brzine se moraju uporediti sa postojećim ograničenjima brzina i ciljevima politike, ako je
potrebno. Moraju se usaglasiti protokoli za sakupljanje podataka. Na rizik od nezgode
utiču: ograničenje brzine, prosječna brzina vozila, procenat vozila čija brzina je veća od
ograničene, procenat sporih vozila i disperzija brzina (Subotić et al, 2014:7). Broj nezgoda
se povećava za 10% (lakše nezgode) do 25% (nezgode sa poginulim), kada prosječna
brzina poraste za 5 km/sat. Ovo povećanje je 25–50 %, ako brzina poraste za 10 km/h. U
suprotnom, ako se prosječna brzina na putu smanjuje, smanjuje se i broj nezgoda. Rizik
od nezgode se mijenja u različitim uslovima, pa bi i o ovome trebalo voditi računa prilikom
uzimanja u obzir ovog parametra.
Smanjenje srednje brzine za oko 1 km/h dovodi do smanjenja broja nezgoda za oko 23% (oko 4% na gradskim arterijama i oko 2 % na ulicama gđe se vozila kreću sporo).
Velike prosječne brzine znači i velike sudarne brzine. Sa porastom sudarnih brzina rastu
posledice nezgode, a posebno rizik smrtnosti. Velike sudarne brzine umanjuju koristi od
sistema zaštite. Na primjer, rizik povreda vezanog putnika je 3 puta veći pri sudarnoj brzini
50 km/h, nego pri brzini 30 km/h. Ove razlike su još značajnije, ako se ne koriste
sigurnosni pojasevi. Nepoštovanje ograničenja brzine je vrlo pouzda pokazatelj sklonosti
k saobraćajnim nezgodama. Naime, vozači koji voze prebrzo, prave i druge saobraćajne
prekršaje, a svaki treći vozač koji je kažnjen zbog prekoračenja brzine bio je učesnik
saobraćajnoj nezgode. Procenat vozača koji ne poštuju ograničenje brzine (prekoračuju
brzinu) značajno utiče na broj nezgoda (Lipovac, 2008:168).
Disperzija brzina (razlike između brzina vozila u saobraćaju) utiče na broj konflikata
brzina na putu, pa i na broj nezgoda. Ukoliko su brzine ujednačene (male disperzije brzina)
onda se događa i manji broj nezgoda. Ako disperzija brzine raste, onda raste i broj
konflikat brzina, raste broj potreba za preticanjem, raste broj ometanja i negativnih među
uticaja vozači se više zamaraju i nerviraju, češce su opasne situacije, pa i nezgode. Treba
imati na umu da porastu broja nezgoda doprinose vozila koja se kreću brže, a posebno
vozila koja se kreću sporije. Brza i spora vozila imaju i veći rizik učešća u nezgodama.
Preticanje na mjestima gde je to zabranjeno i u uslovima kada to nije bezbjedno je
veoma opasno. Nezgode pri preticanju su posebno česte na putevima sa velikim
disperzijama brzina (mnogo sporih vozila), neposredno posle dužih zabrana i posle dionica
sa smanjenom preglednošću (na početku preglednih dionica sa dozvoljenim preticanjem).
Ovo bi trebalo imati u vidu prilikom planiranja kontrole preticanja (Novak, 2011:24).
Kontrola preticanja može se vršiti tradicionalno (neposredno opažanje policajaca na putu)
ili uz pomoć savremenih uređaja sa kamerom.
2.

MATERIJAL I METODE

Istraživanje je provedeno na području općine Tešanj. Prilikom istraživanja stavova
vozača na općini Tešanj, korišten je metod ankete. Podaci dobijeni analizom su na sljedeće
tri posmatrane rizične dionice.
a) Prva rizična dionica (slika 1) jeste dio regionalnog puta R474, Prnjavor-TešanjNovi Šeher-Ozimica, na području naselja Mekiš, Tešanj. Na ovom području se
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smjenjuje dio kolovoza sa oštrim krivinama, poslije kojeg dolazi dio kolovoza koji
se prostire u pravcu, tako da vozači zbog male nepažnje i nepropisnog ponašanja
veoma lako mogu prouzrokovati saobraćajnu nezgodu. Treba napomenuti da se
na pravcu, odmah iza krivine nalazi osnovna škola, tako da je rizik od saobraćajne
nezgode veći, pogotovo ako vozač ne poštuje ograničenje brzine.

Slika 1. Rizična krivina na dionici puta
Tešanj-Mekiš-Jablanica (R474)

Slika 2. Rizična krivina na dionici puta M4,
naselje Ljetinić

b) Druga rizična dionica (slika 2.) jeste dio magistralnog puta M4, Doboj- Jelah Tešanj, na području naselja Ljetinić. Veliki broj vozača, učestvovanjem u saobraćajnim
nezgodama na ovom području je smrtno stradalo, zadobilo teže ili lakše tjelesne povrede.
Zbog kretanja pravcem prevelikom brzinom, vožnjom noću, vozači gube kontrolu nad
vozilom i prouzrokuju teške saobraćajne nezgode
c) Sljedeća rizična dionica (slika 3.) jeste dio regionalnog puta R 474 Prnjavor –
Tešanj- Novi Šeher, u naseljenom mjestu Piljužići. Na ovom području je dionica pravog
dijela puta, u dužini od 2,3 km, koji prestavlja veliku opasnost za vozače. I na ovom
području je kolovozni zastor relativno u lošem stanju što vozačima koji ne poštuju
saobraćajne propise, a prvenstveno ograničenje brzine od 50 km/h (Zakon o osnovama
bezbjednosti soabraćaja na putevima u BiH, čl.44, stav 1.) , predstavlja veliki problem.
Naime na posmatranoj dionici se svake godine zabilježi veći broj saobraćajnih nezgoda,
kako onih sa materijalnom štetom, tako i sa poginulim licima.

Slika 3. Rizična dionica puta R 474 u naselju Piljužići

3.

REZULTATI

U istraživanju pažnja je usmjerena na brzinu kretanja vozila koja je iznad ograničenja,
odnosno na vozače koji se kreću pomenutim brzinama. Prilikom izrade rada, kao što je
napomenuto korišten je metod anketiranja vozača različitih karakteristika. Radi se o 80
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ispitanika koji su iznosili svoje stavove u toku istraživanja koje je rađeno od marta do maja
2018. godine. Na dijagramu broj 1. je prikazana polna struktura ispitanika.

Dijagram br.1 Struktura ispitanika prema polu

Dijagram br.2 Struktura ispitanika prema
posjedovanju vozačke dozvole

Na dijagramu broj 2. je prikazano da li ispitanici posjeduju vozačke dozvole. Cilj
istraživanja i jesu vozači tako da svi ispitanici su posjedovali vozačke dozvole.
Podatak koji je jednako važan za istraživanje je kategorija vozila za koju ispitanici
imaju položen vozački ispiti (dijagram 3). Vozači mogu imati upisane određene kategorije
ili potkategorije za koji imaju položen ispit, a pravo upravljanja određenim
potkategorijama se stiče polaganje te kategorije.
Struktura ispitanika prema kategoriji vozačke dozvole
D+E
C+E
B+E
D
C
B
A
0

10

20

30

40
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Dijagram br 3. Struktura ispitanika prema kategoriji vozačke dozvole

Interesantno je da kada je riječ o vozačkom iskustvu, vozači početnici prave najviše
prekršaja. U tu kategoriju spadaju vozači do 5 godina vozačkog iskustva. Vozači sa preko
25 godina iskustva se smatraju iskusnim vozačima, te samim tim i broj prekršaja koje pravi
je znatno manji. (dijagram 4.)
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Dijagram br 4. Struktura ispitanika prema godinama vozačkog staža

Još jedan važan pokazatelj jeste broj pređeni kilometara. Isustvo je vrlo bitan faktor
koji se može odraziti na poštovanje saobraćajnih pravila i propisa, a najbitniji među njima
ciljano za ovaj rad jeste brzina kretanja vozila (dijagram 5.).
Pređeni kilometri
Do 10 000 km

25
15

20
9

11

Broj ispitanika

Od 10 000-30 000 km
Od 30 000-50 000 km
Od 50 000-100 000 km
Više od 100 000 km

Dijagram br 5. Pređeni kilometri

Prilikom anketiranja vozača, upitani su da li se pridržavaju saobraćajnih pravila i
propisa (dijagram 6.), na što su imali ponuđene odgovore da se pridržavaju, odnosno ne
pridržavaju saobraćajnih pravila, ili je to ipak neka srednja vrijednost.

Dijagram br.6 Pridržavanje saobraćajnih pravila

Poznato je da su vrlo česte promjene Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja, te
s tim u vezi vozači su pitani da li se više pridržavaju zakonskih obaveza stupanjem na
snagu zadnje izmjene Zakona, a tiče se i povećanja kazneni odredbi za kršenje ograničenja
brzine (dijagram 7). Dijagram broj 8. prikazuje rezultate, a tiču se nepoštovanja brzine
ograničenja.
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Dijagram br 7. Poštovanje pravila od izmjena
ZoOBSa BiH

Dijagram br. 8 Nepoštovanje ograničenja
brzine

U vezi prethodnog vozači su pitani koliko često voze preko određenog dopuštenja
brzine. Učestalost vožnje preko ograničenja (dijagram 9) je stalna pojava s kojom se
susreću policijski službenici, a mogu biti razlog za izazivanje saobraćajnih nezgoda.
35
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Rijetko

Vrlo rijetko,
gotovo
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Dijagram br 9. Učestalost vožnje preko dopuštene brzine
Vozači su svejsni da se sve više akcija vodi u cilju smanjenja prosječne brzine kretanja
vozila, tj postoji sve više stacionarnih i ne stacionarnih radara. Ukoliko voze do 10 km/h
više u odnosu na dopuštenu brzinu, ista se toleriše i ne kažnjava. Dijagram 10. prikazuje
u u kolikoj mjeri voze brže u odnosu na dopuštenu brzinu.

Koliko prelazite ograničenje brzine
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Od 10-20
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Dijagram br 10. Vožnja preko ograničenja brzine

Vrlo važan pokazatelj bezbjednosti saobraćaja je i broj saobraćajnih nezgoda.
Saobraćajnu nezgodu može izazvati niz faktora, a među njima najčešći bude prevelika
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brzina kretanja vozila. Na dijagramu broj 11. je prikazan broj učešća u saobraćajnim
nezgodama ispitanika.

SN tokom upravljanja vozilom

35%

Da
Ne

65%

Dijagram br 11. Učešće ispitanika u saobraćajnim nezgodama

Za rješavanje problema vrlo je važno imate neke mjere koje će dovesti do smanjivanja
posljedica istog. Da bi se povećalo poštovanje ograničenja brzine, neke od mjera bi mogle
biti da se postavi više radara na cestama, povećati prisustvo policije, povećati kazne ili
obuhvatiti sve navedeno. Na dijagramu 12. su prikazani dati prijedlozi.

Mjere u saobraćaju
23%
41%
20%
16%

Povećati broj kontroli u
saobraćaju
Postaviti što više radara na putu
Povećati kazne za nepoštovanje
ograničenja brzine
Sve od nabrojanog

Dijagram br 12. Mjere u saobraćaju

4.

DISKUSIJA

Na osnovu rezultata dobijenih analizom podataka, urađena je struktura ispitanika. Od
80 ispitanika, njih 44 su bile žene vozači, dok je 36 muških vozača. Da bi ispunili anketu,
ispitanici su morali imati položen vozački ispit, tako da 100% ispitanika ima položen
vozački ispit za određenu kategoriju ili kategorije. Najviše ispitanika ima položenu „B“
kategoriju, što precentualno iznosi 65%. Jedanaest ispitanika ima položenu i „C“
kategoriju što iznosi 13,75%. Nije zanemarljiv ni broj vozača sa ostalim kategorijama.
Vozačko iskustvo je vrlo važana pokazatelj jer znatno utiče na mogućnost izazivanja
saobraćajne nezgode, ali i samog nepoštovanja ograničenja brzine kretanja. Do pet godina
vozačkog iskustva su imali 39% ispitanika, od 5-10 godina vozačkog iskustva je imalo
31% ispitanika ili njih 25. Samo 3 vozača su imala više od 25 godina vozačkog iskustva
što iznosi 4%. Prema rezultatima anketiranja, od 80 ispitanika, njih 20 ili 25%, procjenjuju
da su prešli više od 100.000 km kao vozači u svojim vozilima. Iz dobijenih rezultata može
se zaključiti da se veliki broj ispitanika osrednje pridržava saobraćajnih pravila. U ovom
slučaju od 80 ispitanika, njih 33, odnosno 43% je izjavilo da se osrednje pridržava
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saobraćajnih pravila, a njih 36 ili 47% da se u velikoj mjeri pridržavaju saobraćajnih
pravila.
Na pitanje da li ste od izmjene ZoOBS BiH o većim kaznama počeli više da poštujete
saobraćajna pravila, 80% ispitanika je reklo DA, a 20% ih je reklo NE. Čak 34 vozača je
bilo kažnjavano zbog nepoštovanja ograničenja brzine ili 43 %, a 46 ih je reklo da nije
bilo kažnjavano za nepoštovanje ograničenja brzine ili 57. Sam cilj rada bilo je
identifikovati vozače koji nepoštuju ograničenje brzine kretanja, pa tako od 80 ispitanika
njih 6 gotovo uvijek vozi preko ograničenja, 5 ih vozi vrlo često preko ograničenja, 25
često, 30 rijetko a samo 14 vrlo rijetko gotovo nikada ne voze preko ograničenja.
Interesantan je podatak da čak 65% vozača nikada nije učestvovalo u saobraćajnoj
nezgodi, dok 35% ili 28 vozača ipak je bilo učesnik u saobraćajnoj nezgodi. Kao zadnje
pitanje, vozačima su predložene neke mjere koju mogu dovesti do poštovanja ograničenja
brzine, a tiču se pojačane policijske kontrole, gđe je 23% vozača bilo za taj prijedlog. Da
se postavi veći broj radarski kontrola na putevima, bilo je 20% vozača, dok njih 16% je
smatralo da se trebaju povećati kazne za nepoštovanje ograničenja brzine. Međutim 33
ispitanika je bilo za prijedlog da se sve navedene mjere uvrste u jednu.
5.

ZAKLJUČAK

Prema istraživanjima kod nas i u svijetu nepoštovanje ograničenja brzine je jedan od
glavnih uzročnika saobraćajnih nezgoda. Neke od najtežih nezgode po broju žrtava i po
pričinjenoj materijalnoj šteti prouzrokuju vozači koji ne poštuju ograničenje brzine.
Dobro voziti ne znači samo poznavati propise i imati brze reflekse, nego i znati
ponašati se u saobraćaju. Svi vozači bi međusobno morali biti tolerantniji i pokazivati veću
solidarnost kako bi se na putevima stvorila povoljnija atmosfera. U ovom radu su
obuhvaćeni podaci o dosadašnjem iskustvu vozača, pridržavanju saobraćajnih pravila i o
saobraćajnim nezgodama koje su vozači doživjeli upravljajući vozilom. Istraživanjem su
se ujedno i obuhvatili stavovi vozača o dozvoljenoj toleranciji prekoračenja brzine, o
zaustavljanju saobraćajne policije, te o faktorima koji utiču na nastanak saobraćajne
nezgode i sl. Istraživanjem je dokazano da i najmanje prekoračenje ograničenja brzine
ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Najvažnije je da svaki čovjek ima pravilno ponašanje
u saobraćaju. Malo koji vozač je upućen u značaj poštovanja ograničenja brzine i rizike
koji nastaju nepoštovanjem ograničenja brzine. Smanjenje prosječne brzine kretanja za
1% dovodi do smanjenja broja sabraćajnih nezgoda sa lakšim povredama za 2%,
smanjenja saobraćajnih nezgoda sa težim povredama za 3%, te smanjenja saobraćajnih
nezgoda sa poginulim za 4%. (Lipovac, 2008:168)
Podaci do kojih se došlo kroz ovaj rad nesumnjivo potvrđuju da je prisutno
nepoštovanje ograničenja brzine na putevima u BiH, te da je takvo ponašanje učesnika u
saobraćaju (vozača) jedan od osnovnih uzroka nastanka saobraćajnih nezgoda Na osnovu
rezultata mnogo vozača vozi „malo” iznad ograničenja (do 20 km/h). Razlozi se mogu
naći u tome što im sopstveno iskustvo govori da to „nije tako opasno”, misle da tako mogu
skratiti vrijeme putovanja, a čini im se i da ostali vozači „voze malo brže”. Kod njih nije
prisutan ni strah od policijskih kontrola. Vozači koji voze brzinama koje su do 20 km/h
iznad ograničenja imaju nizak nivo znanja o riziku nastanka saobraćajnih nezgoda i
mogućim posljedicama.
Na putevima u FBiH prisutna je i velika disperzija brzina vozila (razlika između
kretanja brzina vozila u saobraćaju), što svakako utiče na broj konflikata brzina na putu,
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pa i na broj nezgoda. Ukoliko su brzine ujednačene (male disperzije brzina) onda se
događa i manji broj nezgoda, odnosno smanjuje se broj potreba za preticanjem, broj
ometanja, vozači se manje zamaraju, nerviraju, manje je opasnih situacija.
Na području općine Tešanj takođe je zabrinjavajući podatak broja vozača koji su
kažnjeni za nepoštovanje ograničenja brzine. Iz podataka prikupljenih iz policijske stanice
Tešanj možemo zaključiti da je iz godine u godinu sve veći broj kažnjenih vozača za
nepoštovanje ograničenja brzine, zbog čega je neophodno da se konstantno edukuju
učesnici u saobraćaju i da se sprovodi više akcija protiv vožnje preko ograničenja.
Preventivne mjere u saobraćaju predstavljaju kompleksan sistem mjera koji najčešće
u dužem vremenskom intervalu i uz dosljednu i stručnu primjenu svih predloženih mjera
daju željene rezultate. Za poboljšanje bezbjednosti svih vozača i drugih učesnika u
saobraćaju, kao i smanjenju broja saobraćajnih nezgoda u kojima oni učestvuju, ne samo
na općini Tešanj nego na svim područjima, od značaja mogu biti slijedeće kontramjere:
pojačanje nadzora saobraćaja, oštrije sankcije, poboljšati edukaciju i osposobljavanje
kadnidata za vozače, promovisati različite kampanje sa ciljem smanjenja nezgoda koje
uzrokuju vozači koji voze preko ograničenja brzine, izravno uključiti najviše državne
organe i organizacije i istaknute pojedince da više pažnje posvete ovom problemu u
saobraćaju, obezbijediti dodatna materijalna i finansijska sredstva za opremanje policije
savremenim tehničkim pomagalima za kontrolu saobraćaja, osmisliti različite akcije za
podizanje svijesti o ovom problem itd. Značajnu ulogu u sprovođenju ovih mjera ima sam
vozač, roditelji, obrazovne institucije, policija, državni organi itd.
Statistike pokazuju da često zbog vozača koji nepoštuje ograničenje brzine i koji
prouzrokuje saobraćajnu nezgodu smrtno stradaju nedužni saputnici, putnici u drugom
sudarnom vozilu, pješaci. Činjenica je da posljedice brze vožnje najviše trpe nedužni, a
među njima i osobe najbliže vozaču (supruga, djeca, roditelji, brat, sestra, drug).
6.
[1]
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[3]
[4]
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УТИЦАЈ ОСОБИНЕ ЉУТЊЕ НА СТВАРНУ МЕРУ БРЗЕ ВОЖЊЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА
INFLUENCE OF PROFESSIONAL DRIVERS' DRIVING ANGER
TRAIT ON OBSERVED SPEEDING BEHAVIOUR
Александар Булајић1, Бошко Матовић2, Драган Јовановић3,
Милош Пљакић4, Предраг Белош5
Резиме: Професионална вожња се сматра једним од најопаснијих занимања због високе
изложености возача ризичним ситуацијама на путевима. Различити фактори, као што су
организационе околности и амбијент, особине личности, друштвено – когнитивни фактори
итд., могу у великој мери утицати на возачке перформансе порфесионалних возача. Ово
истраживање има за циљ да испита утицај особине љутње у вожњи на објективну меру брзе
вожње. Брза вожња је истакнута као један од најважнијих ризичних понашања у погледу
њиховог доприноса настанку саобраћајних незгода. Истраживања понашања возача у
саобраћају је обично засновано на техници самопријављивања, али валидност ове методе
може бити упитна, посебно у богледу брзе вожње. Стога, брза вожња је била мерена
кориштењем натуралистичких ГПС података. Наши резултати указују да су укупна скала
љутње у вожњи и њене подскале робусни поредиктори објективне брзе вожње међу
професионалним возачима. Импликације за стручњаке у области безбедности саобрачаја и
истраживаче су дискутоване.
Кључне речи: брза вожња, професионални возачи, особине личности, љутња у вожњи
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Abstract: Professional driving is considered to be one of the most hazardous occupations because
of the high exposure to risky situations on the road. Many different factors such as organizational
circumstances, safety climate, personality traits, socio-cognitive factors, etc. can largely affect safety
driving performance in professional drivers. This study investigated the influence of driving anger
trait on objective measure of speeding behaviour. Speeding has highlighted as one of the most
important risky driving-related behaviour in terms of their contribution to road crashes. Studies of
driving behaviour usually rely on self-reported assessments, but the validity of this method has been
questioned, in particular with regard to speeding. Therefore, speeding behaviour was measured by
unsing naturalistic GPS data. Our results showed that the total driving anger and their subscales are
robust predictors of a observed speeding behaviour among professional drivers. Implications for
traffic safety professionals and researchers are discussed.
Keywords: speeding behaviour, professional drivers, personality traits, driving anger

1.

УВОД

Својство у коме возачи учествују у саобраћају у значајној мери је повезана са
вероватноћом брзе вожње као ризичног понашања. Професионални возачи, односно
возачи чије занимање је да управљају возилом (возачи аутобуса, теретних возила,
такси возила) су у већој мери изложени саобраћајним прописима у односу на возаче
који нису професионалци и због тога је могуће да у већој мери имају неповољне
ставове, да сумњају у њихов кредибилитет и у крајњем случају да их не поштују
(Rosenbloom & Shahar, 2007). De Pelsmacker & Janssens (2007) су утврдили да возачи
који управљају возилима у власништву компаније поседују неповољније ставове,
друштвене норме и навике и исказују већу намеру и пријављују чешћу брзу вожњу
у односу на возаче који управљају властитим возилима. Насупрот овој хипотези, Öz
et al. (2010) су у компаративној анализи на путевима у насељу и аутопутевима
утврдили да професионални возачи у мањој мери брзо возе.
Утицај особина личности на агресивна и ризична понашања, као и саобраћајне
незгоде и њихове последице је у досадашњим емпиријским истраживањима
свеобухватно разматран и добро документован. Веома ретко је разматран утицај
ових фактора на брзу вожњу појединачно, већ је она посматрана као део агресивних
и ризичних понашања, па је стога у оквиру прегледа литературе брза вожња
посматрана интегрисано. У оквиру ових истраживања особине личности које су
препознате у општој психологији су најчешће независно разматране и њихови
утицаји на небезбедна понашања су били променљиви (Dahlen et al., 2005; Dahlen &
White, 2006; Delhomme et al., 2012; Bachoo et al., 2013). Особине личности које су
обухваћене истраживањима углавном су биле везане за модел ''Великих пет'',
љутњу, тражење сензација, импулсивност и склоност ка стресу.
У претходне две деценије спроведена су опсежне емпиријске пресечне студије
(Deffenbacher et al. 2003; Dahlen et al., 2005; Dahlen & White, 2006; Dahlen, et al., 2012;
Bachoo et al., 2013; Berdoulat et al., 2013) и студије које подразумевају метааналитички преглед литературе (Bogdan et al. 2016; Demir et al., 2016) у циљу
квантификације утицаја особина личности на агресивна и ризична понашања, међу
којима се налази и брза вожња. Ова истраживања указују да особине љутње у вожњи
и тражења сензација имају најзначајнији утицај на агресивна и ризична понашања.
Нпр. Deffenbacher et al. (2003) је открио да су високо љутити возачи исказали 2,4 до
3,6 пута већи ниво агресивног понашања у односу на мање љутите возаче и
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пријавили чешће стање вербалне и физике агресије, као и потешкоћу испољавања
љутње на адаптиван или конструктиван начин. Због учесталости овог феномена и
озбиљности последица које из њега проистичу, важно је стећи јаснија знања о
природи, изворима и последицама љутње у вожњи у циљу унапређења начина
третирања овог проблема. Међу различитим дефиницијама, постоје сличности које
указују да је љутња особина личности која се дефинише као појава која има
тенденцију доживљавања емотивних стања и мисли који варирају у интензитету, од
мањих иритација и фрустрација до интензивних реакција, као што је бес (Spielberger
et al., 1983; Shaver et al., 1987; Berkowitz, 1993; Clore et al., 1993; Russell & Fehr,
1994). Она је концептуализована као општа особина личности (Spielberger, 1999)
или као особина личности која је везана за контекст, као што су нпр. различите
ситуације које се јављају током вожње. Мерење концепта љутње специфичног за
контекст вожње у истраживањима спроведено је кориштењем Скале љутње у
вожњи (енгл. Driving Anger Scale - DAS, Deffenbacher et al., 1994). Ова скала се
састоји од 33 ставке и шест домена: непрописно понашање, непристојно понашање,
спора вожња, непријатељски гестови, присуство полиције и саобраћајне сметње.
Један део истраживања је испитивао утицај особина личности на брзу вожњу,
изоловано од других понашања (Stephens & Groeger, 2009; Fernandes et al., 2010;
Abdu et al., 2012; Delhomme et al., 2012). Резултати истраживања заснована на
техници самопријављивања конзистентно показују да су особине љутње у вожњи и
тражења сензација значајни предиктори брзе вожње (Fernandes et al., 2010;
Delhomme et al.; 2012), док истраживања заснована на посматрању стварног
понашања указују да постоји тенденција брзе вожње због појаве љутње у вожњи,
али ова веза није била значајна (Stephens & Groeger, 2009; Abdu et al., 2012).
Циљ рада представља испитивање утицаја скале љутње у вожњи и њених
подскала на појаву стварне брзе вожње од стране професионалних возача.
2.
2.1.

МЕТОД
Испитаници

Узорак од 65 испитаника чинили су професионални возачи из транспортне
компаније у Србији. Целокупан узорак је био састављен од возача мушког пола.
Године старости испитаника су се кретале у распону од 24 до 56 година, са
просечном старошћу од 41,31 година (СД=9,60). Возачко искуство, не узимајући у
обзир степен возачке дозволе, се кретало у опсегу од 5 до 38 година (СВ = 21,46.;
СД = 9,47), а пређена километража током обављања транспорта у посматраном
периоду од јула до децембра 2017. године између 1483,00 и 25153,86 километара
(СВ = 13870,44; СД = 6090,64). Трајање вожњи у посматраном периоду кретало се
између 56,25 и 1560,04 часова (СВ = 504,10; СД = 213,93), а број извршених вожњи
између 35 и 1352 (СВ = 437,08; СД = 279,70).
2.2.

Инструменти

У истраживању је кориштена претходно ревидирана скала љутње за подручје
Републике Србије на узорку возача путничких аутомобила (Matović et al., 2018). У
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овом узорку, Кронбахов коефицијент α за сваку од пет димензија је био прихватљив:
непристојно понашање, α =0,87; непрописно понашање, α = 0,85; спора вожња, α
=0,87; непријатељски гестови, α =0,82, и саобраћајне сметње, α = 0,72.
Стварна мера брзе вожње добијена је уређајима који су инсталирани у возилима,
а који су засновани на GPS (енгл. Global Positioning System) технологији (енгл. invehicle data recorders – IVDR). Ови уређаји омогућавају прикупљање
натуралистичких података, тј. података који континуирано из секунде у секунду
прате процес понашања возача током вожње, генеришући на такав начин милионе
опсервација за сваког возача. Анализа ових понашања и нивоа ризика који их прати
даје могућност да се на објективан начин дефинише профил понашања за сваког
возача појединачно. Принцип рада система за праћење понашања приказан је на
слици 1.

Слика 1. Принцип рада система за праћење понашања возача
(Shichrur, Sarid & Ratzon, 2014)

Концептуални оквир дефинисања стварног понашања возача спроведен је
применом индивидуалног композитног индекса брзе вожње. Индивидуални
композитни индекс понашања возача представља емпиријску стандардизовану
меру/скор која одражава ниво ризичности понашања возача. Овај показатељ је
израчунат као линеарна функција учесталости, величине и величине ризика
настанка саобраћајне незгоде због брзе вожње. Концептуални оквир рачунања
композитног индекса брзе вожње приказан је на слици 2.
ФРЕКВЕНЦИЈА

ВЕЛИЧИНА

ТЕЖИНА

Слика 2. Концептуални оквир профила понашања возача
(Ellison, Greaves & Bliemer, 2015)

КОМПОЗИТНИ
ИНДЕКС
БРЗИНЕ

Време проведено у вожњи у посматраном периоду је кориштено у циљу
нормализације броја прекорачења. Фреквенција прекорачења брзине указује на то
колико често се реализовао маневар одређене величине (нпр. фреквенција
прекорачења брзине у распону прекорачења од 15 до 20 km/h) у посматраном
периоду времена. Величина представља вредност одређеног маневра. У анализу су
узета у обзир максимална прекорачења брзине која су трајала у континуитету од
најмање 30 секунди. Тежина представља тежински коефицијент или пондер, који
има за циљ да придружи посматраном догађају (тј. маневру) вредност нивоа ризика,
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на основу тежине сваког маневра (нпр. прекорачење брзине у распону од 15 до 20
km/h). Тежински коефицијенти су приказани у табели 2 (Elvik, 2012). Производ ове
три компоненте даје вредност композитног индекса за брзу вожњу.
Табела 2. Релативне вредности ризика у зависности од величине прекорачења брзине
(Elvik, 2012)

Ниво прекорачења брзине (km/h) Релативни ризик
1-4
1,38
5-9
1,93
10-14
2,81
15-19
3,86
≥ 20
5,16
Интерпретација скорова захтева разумевање како су њихове вредности (од 0 до
1) израчунате. Сви скорови су представљени на основу стандардизоване вредности
која се креће у опсегу од 0 до 1. Вредности блиске 0 одражавају низак ниво ризика
учешћа у саобраћајним незгодама због брзе вожње за појединог возача, док
вредности блиске 1 одражавају високе вредности тог ризика. Образац за
израчунавање индивидуалног композитног индекса је дат у следећој формули
(Toledo et al., 2008):

Rit =

∑ ∑
j

s

β js N ijst

DTit

(1)

где Rit представља индекс ризика за појединца i током периода t. DTit је укупно
време проведено у вожњи током овог периода. Nijst је фреквенција маневара типа j и
тежине s које су возачи извршили. βjs су пондери за различите типове маневара.
Фреквенција маневра типа j и тежине s добија се дескриптивном статистичком
анализом, на основу табеле контигенције. Тежински коефицијент или пондери βjs
добијени су на основу претходних истраживања која су испитивала повезаност
релативног ризика настанка саобраћајних незгода и посматране брзе вожње (Elvik,
2012). Индекси ризика су стандардизовани, како би добили вредност између 0 и 1.
Образац за стандардизацију је следећи:
zi =

xi − min ( x )
max(x ) − min (x )

(2)

где су x=(x1, x2,...,xn) нестандардизовани подаци, а z=(z1, z2,...,zn) стандардизовани
подаци.
2.3.

Процедура

У овом истраживању примењен је лонгитудинални приступ истраживању, где је
процес прикупљања података спроведен у два временска периода. Упитник
ревидиране скале љутње у вожњи у папирној форми је достављен професионалним
возачима у транспортној компанији која послује на подручју Србије. У периоду од
седам дана они су попуњавали упитник, који су након тога достављали особи
задуженој за координацију активности на прикупљању података. Сваки анкетни
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образац је био обележен идентификационим бројем, који је служио за касније
повезивање са подацима понашања возача. Пре учешћа у истраживању, испитаници
су били обавештени да ће резултати истраживања бити кориштени једино у
истраживачке сврхе и да ће бити обезбеђена потпуна анонимност. Испитаници нису
били упознати са предметом истраживања, већ им је речено да анкетно истраживање
представља део једног ширег саобраћајног истраживања. На тај начин је смањена
вероватноћа давања друштвено пожељних одговора. Након завршеног процеса
попуњавања упитника, праћено је понашање возача путем уређаја који су
инсталирани у возилима. Ови уређаји су претходно били уграђени у возилима и део
су редовне процедуре праћења понашања у транспортној компанији. Понашање у
погледу брзе вожње праћено је у шестомесечном периоду од јула до децембра 2017.
година. Поред података о брзој вожњи, снимљени су подаци о броју вожњи,
пређеној километражи и часовима проведеним током вожње.
3.

РЕЗУЛТАТИ

Дескриптивна статистика и корелације између година старости, мера
изложености, ревидирана ДАС подскала и стварне мере брзе вожње приказани су у
табели 3. Резултати аритметичких средина сугеришу да професионални возачи
доживљавају највећи ниво љутње у вожњи због непристојног и непрописног
понашања других возача, а најмањи ниво љутње због споре вожње других возача.
Евидентиран је релативно низак ниво просечног прекорачења брзине. Постојале су
значајне и позитивне корелације између свих подскала љутње, и укупног скора
љутње у вожњи. Стварна мера брзе вожње је била у значајној позитивној корелацији
са бројем вожњи, непријатељским гестовима и саобраћајним сметњама.
Табела 3. Дескриптивна статистика и корелациона матрица

Пре спровођења хијерархијске вишеструке регресије, све значајне претпоставке
за примену овог статистичког модела су тестиране. Прво, испитана је адекватност
величине узорка погодног за вишеструку регресију. Постоје различити критеријуми
којима се дефинише величина узорка, а општи закључак је да што је већи узорак то
је боље (Field, 2009). Уважавајући специфичност популације која је посматрана,
узорак од N = 65 возача може се сматрати адекватаним узорком за даљу анализу.
Даље, испитан је потенцијални проблем мултиколинеарности између
предикторских варијабли. Појава мултиколинеарности није детектована јер су
вредности нивоа толеранције (енгл. Тolerance) и фактора пораста варијансе (енгл.
Variance Inflation Factor – VIF) имале вредности који нису указивале на
мултиколинеарност разматраних варијабли. Следеће, тестиран је проблем
аутокорелације резидуала. Разматрањем Durbin-Watson-ове статистике вредности
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су биле око 2, што указује да није било аутокорелације. Екстремне вредности и
резидуали који би могли утицати на резултате нису уочени. Коначно, претпоставке
о нормалности, линеарности и хомоскедастичности су биле испуњене.
Примењен је модел хијерархијске вишеструке линеарне регресије узимајући у
обзир стварну меру брзе вожње као зависну варијабле. Предикторске варијабле су
убачене у два корака. У првом кораку у разматрање су узети утицај година старости
возача и мера изложености у вези са бројем вожњи и дужином вожње у часовима. У
другом кораку је поред претходно наведених варијабли разматран утицај пет
подскала љутње у вожњи.
Свеукупно, модел вишеструке регресије објашњава укупно R2=51,8%
варијабилности у стварној мери брзе вожње. У првом кораку, који описује 35,2%
варијансе, године старости (β= -0,279; p<0,01), број вожњи (β=0,537 p<0,001), и
дужина вожње (β= -0,222; p<0,05) су биле статистички значајне предикторске
варијабле и значајно допринеле моделу F (3, 62) = 11,242, p < 0,001). У другом
кораку описано је додатних 16,6% варијансе у стварној мери брзе вожње F (8, 57) =
7,670, p < 0,001). Поред варијабли из првог корака, спора вожња (β= -0,261; p<0,05),
непријатељски гестови (β= 0,371; p<0,01) и саобраћајне сметње (β= 0,338; p<0,05) су
имали статистички значајан утицај на објективну меру брзе вожње (табела 4).
Табела 4. Хијерархијска регресиона анализа: предикција стварне брзе вожње

Стварна брза вожња
β
t
S.E.
R
R2
Корак 1
0,594 0,352
Старост
-0,279** -2,677 0,002
Број вожњи
0,537***
5,154 0,000
Дужина вожње (h)
-0,222* -2,146 0,000
Корак 2
0,720 0,518
Старост
-0,203* -2,081 0,002
Број вожњи
0,479***
4,962 0,000
Дужина вожње (h)
-0,269** -2,717 0,000
Непристојно понашање
-0,079 -0,539 0,031
Непрописно понашање
-0,234 -1,412 0,034
Спора вожња
-0,261* -2,047 0,040
Непријатељски гестови 0,371**
3,202 0,024
Саобраћајне сметње
0,338*
2,072 0,049
Напомена: N = 65; *p < 0,05, **p < 0,01, ***p< 0,001
Предиктори

ΔR2
0,321

0,451

Млађи возачи, затим возачи који су обавили већи број вожњи, као и возачи који
су мање времена провели у вожњи су имали већи ниво брзе вожње. Даље, са
повећањем љутње због ситуација у којима други возачи споро возе, професионални
возачи су показали мању вероватноћу брзе вожње. Са друге стране, возачи који су
исказали већи ниво љутње у ситуацијама где им други возачи упућују негативне
гестове или у ситуацијама постојања саобраћајних сметњи, професионални возачи
су у већој мери возили брзо (табела 4).
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4.

ДИСКУСИЈА

Резултати истраживања могу помоћи у унапређењу разумевања ДАС-а и њених
подскала, као и начина на који су повезани са брзом вожњом од стране
професионалних возача.
Претходна истраживања су истакла да је љутња у вожњи особина личности која
има најзначајнији утицај на агресивна и ризична понашања (Dahlen et al., 2005;
Dahlen & White, 2006; Nesbit et al., 2007; Demir et al., 2016). Возачи са високим
нивоом љутње имају тенденцију да учествују у ризичним понашањима, као што је
на пример брза или ератична вожња у односу на возаче са ниским нивоом љутње
(Deffenbacher et al., 2003).
У овом истраживању у узорку професионалних возача, прикупљени су подаци о
стварној брзој вожњи применом GPS технологије и испитан утицај љутње у вожњи
на настанак ове појаве у саобраћају. Резултати су открили да подскале љутње
непријатељски гестови и саобраћајне сметње имају позитиван, а спора вожња
негативан утицај на појаву посматране брзе вожње професионалних возача. Због
улоге коју имају у саобраћају, професионални возачи су врло често изложени
ситуацијама у којима им други возачи упућују вербалне претње или непријатељске
гестове. То може утицати да доживе већи ниво љутње и појаву ризичних понашања
као што је брза вожња. Надаље, због специфичности посла којим се баве
професионални возачи су изложени временским критеријумима које морају
испунити у циљу веће радне ефикасности. У ситуацијама догађаја саобраћајних
сметњи, професионални возачи могу имати осећај губитка времена и ниског нивоа
ефикасности. Истраживања указују да је притисак времена повезан са појавама
негативних емоција, стреса и ризичних понашања од којих је брза вожња најчешћа
(Af Wåhlberg, 1997; Cœugnet, Naveteur, Antoine & Anceaux, 2013; Silla & Gamero,
2018). Коначно, професионални возачи могу да доживе висок ниво љутње због
споре вожње других возача, али они ипак возе спорије ради природе њиховог посла
(Öz et al., 2010), карактеристика возила којим управљају, односа према прописима
и правилима које је прописала компанија у којој су запослени. Поред тога, могуће
је да су професионални возачи толерантнији и мање љути због ситуација у којима
други возачи спорије возе, јер перципирају да се спорије крећу у односу на возаче
других категорија. Они су врло често склони да прецењују брзину кретања возача
других категорија (Walton, 1999).
Ограничења истраживања требају да буду истакнута. Проблем давања
друштвено пожељних одговора, утицај контекста и потешкоћа присећања могу
довести до грешака у мерама заснованим на техници самопријављивања. Међутим,
у овим истраживањима испитаници су били уверени у анонимност и поверљивост
њихових одговора, што треба да смањи или елиминише пожељне одговоре и
одговоре који нису социјално пожељни, као и проблем остављања утиска (Lajunen
and Summala, 2003).
Резултати истраживања имају потенцијал да асистирају у развоју усмерених
интервенција у циљу промене фактора који доприносе небезбедној возачкој пракси,
као и ризику учешћа у саобраћајним незгодама. Технике које могу бити примењене
да реше негативне ефекте осећања љутње током вожње могу обухватити
когнитивне, релаксационе и бихевиоралне интервенције или њихову комбинацију
(Deffenbacher, 2016), као и развој стратегија и политичких интервенција у циљу
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унапређења возачког окружења (нпр. смањење гужве у саобраћају, промена
политике управљања радом возача у транспортним компанијама и сл).
5.
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА САМОПРИЈАВЉЕНОГ И УОЧЕНОГ
ПОНАШАЊА ДЕЦЕ ПЕШАКА У САОБРАЋАЈУ У НОВОМ ПАЗАРУ
COMPARATIVE ANALYSIS OF SELF-REPORTED AND OBSERVED
BEHAVIOR OF CHILDREN PEDESTRIANS IN TRAFFIC IN NOVI
PAZAR
Вељко Ћурчић1
Резиме: Од укупног броја погинулих у саобраћајним незгодама око 21% чине деца.
Статистички подаци показују да од укупног броја настрадалих у саобраћајним незгодама
највише страдају деца мушког пола као пешаци у саобраћају (55%), a најризичнија категорија
деце је узраста од 7-10 година. У Републици Србији је од 2006-2017.године погинуло 249
деце, а 19.763 је повређено, док је у Новом Пазару у овом периоду погинуло 5 а повређено
468 деце. Циљ рада је испитати и анализирати самопријављено понашање деце везано за
правилан прелазак улице на пешачком прелазу, обилазак препрека на тротоару, прелазак
улице иза заустављеног аутобуса, трчање ка аутобусу у циљу стизања на превоз, у односу на
средину у којој се школе налазе и упоредити га са стварним понашањем истраженим на
терену. Истраживања су спроведена на територији града Новог Пазара, у две основне школе
у урбаном и руралном делу, у периодима од по два радна дана у јануару и октобру
2018.године. Анкетно истраживање вршено је помоћу унапред припремљеног обрасца и
обухватило 402 деце, по 201 дете из школа којe се налазе у руралном и урбаном делу града,
док је теренско истраживање вршено на локацијама испред основних школа. Резултати су
указали на небезбедно понашање деце пешака приликом преласка улице на семафоризованом
пешачком прелазу, претрчавања улице иза аутобуса, на обележеном пешачком прелазу и
обиласка препрека на тротоару. Добијени резултати могу помоћи у избору адекватних мера
за унапређење безбедности деце у саобраћају у Новом Пазару.
Кључне речи: деца, понашање, безбедност, саобраћај
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Abstract: Of the total number of people killed in traffic accidents around 21% are children. Statistics
show that of the total number of people killed in road traffic accidents most often are children of
male sex as pedestrians in traffic (55%). Research has shown that the most risky category of children
aged 7-10 years. Of the total number of people killed in traffic accidents around 21% are children.
Statistical data show that of the total number of people killed in traffic accidents, children of male
sex are the most affected by road traffic (55%), and the most risky category of children is aged 7-10
years. In the Republic of Serbia, 249 children died in 2006-2017, and in 19.763 was injured, while
in Novi Pazar 5 people were killed and 468 children were injured during this period. The aim of this
paper is to examine and analyze the self-reported behavior of children related to the proper crossing
of the street at the pedestrian crossing, touring the obstacles on the sidewalk, crossing the street
behind the stopped bus, running towards the bus in order to arrive on the transport, in relation to the
environment in which the schools are located and to compare it with real behavior researched on the
ground. The research was conducted in the territory of Novi Pazar, in two primary schools in urban
and rural areas, in two working days in January and October 2018. The survey was carried out using
a pre-prepared form and encompassed 402 children, 201 children from schools located in rural and
urban areas, while field research was conducted at locations in front of primary schools. The results
pointed to the unsafe behavior of pedestrians when crossing the street at a traffic light, crossing the
street behind a bus, marking a pedestrian crossing and visiting the obstacle on the sidewalk. The
obtained results can help in the selection of adequate measures for improving the safety of children
in traffic in Novi Pazar.
Keywords: children, behaviour, safety, traffic

1.

УВОД

Страдање у саобраћајним незгодама је растући глобални проблем. Данас у свету
у саобраћајним незгодама смртно страда око 1.300.000 годишње, а око 50.000.000
бива повређено. Од укупног броја погинулих, скоро половину чине пешаци и
бициклисти. Процењује се да ће 2020.године у саобраћајним незгодама смртно
страдати 1.900.000 људи, уколико не буду предузете мере и акције за побољшање
безбедности саобраћаја. Такође, од укупног броја 62,2% погинулих чине деца
(WHO, 2013). Последњих неколико година забележен је пораст броја страдале деце
у саобраћају, што представља велики глобални проблем. Уређеност и величина
једне заједнице огледа се у њеном односу према најризичнијим учесницима у
саобраћају, а деца су свакако најслабији и најрањивији чланови друштва.
Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије дефинисан
је циљ изградње одрживог и делотворног система управљања безбедношћу
саобраћаја до 2020.године, који ће довести до тога да од 2020.године нема погинуле
деце у саобраћају на путевима Републике Србије.( http://www.abs.gov.rs/).
Статистички подаци показују да од укупног броја настрадалих у саобраћајним
незгодама, процентуално највише страдају деца мушког пола, као пешаци у
саобраћају (55 %) (Ahmed et al, 2002:38). Према истраживању које је обухватило 57
земаља, саобраћајне незгоде су најчешћи узрок (26 – 77%) смртних случајева услед
ненамерних повреда (Липовац et al, 2007:44). У незгодама највише гину млади и
сиромашни. Највећи број незгода (преко 90%), повређених (преко 80%) и погинулих
(преко 70%) догађа се у насељима (Кукић и Петровић, 2010:26). У Србији деца чине
10% свих настрадалих учесника у саобраћајним незгодама, што представља
озбиљан здравствени проблем (Кукић и Петровић, 2010; Чичевић и Трифуновић,
2013; Чичевић et al, 2013; Трифуновић et al, 2014).
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Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја, у Републици Србији је од 20062016.године погинуло 232 деце, а 18262 је повређено. На територији града Новог
Пазара, у овом периоду погинуло је 4 а повређено 459 деце.
Вршена су и истраживања која су показала која је категорија деце ризичнија са
аспекта препознавања ризика у саобраћају. Утврђено је да је најризичнија
категорија деце узраста од 7-9 година (Meir et al., 2015:13). Њихова рањивост је
последица непознавања правила безбедног понашања, способности идентификације
опасних ситуација и усвајања вештина безбедног учестовања у саобраћају. Део
проблема лежи у незнању, непотпуној информисаности, недовољном искуству и
неразвијеној физичкој грађи, као и у начину едукације коју спроводе учитељи и
родитељи. План и програм едукације не спроводи се на одговарајући начин.
Потребно је више игре, рада са децом на полигону, теоријских часова о безбедном
учествовању у саобраћају, литературе о безбедном учестовању у саобраћају
прилагођеној узрасту детета. Од великог значаја је и боља едукација од стране
учитеља. То се постиже присуством на одговарајућим семинарима унапређења
знања где се се стиче неопходан минимум знања из безбедности саобраћаја.
Предмет рада су деца пешаци старосног доба од 8-10 година. Деца у овом
периоду расту око 5cm годишње. Моторни развој је и у овом периоду изражен, деца
су сигурнија, радо се баве физичким активностима, а покрети су им прилично добро
усклађени. Осетљивост чула се све више побољшава, распознавање боја је доста
добро, мада деца не разликују све нијансе. Опажање је такође све боље. Опажање
простора је развијеније и дете може боље да разуме перспективу. Код детета расте
способност памћења и способност учења. Пажња је много дужа. Дете има
израженије емоције него у предходном периоду. У овом периоду су развијени
социјални односи међу децом.
Циљ рада био је да се анализира и упореди самопријављено и уочено понашање
деце пешака у саобраћају. Дакле, истраживање се спроводи са циљем утврђивања
постојања разлика у понашањима деце у односу на пол и средину у којој се школа
налази. Сазнања о понашању деце омогућавају доносиоцу мера сагледавање правца
превентивног деловања и креирање мера за унапређење безбедности саобраћаја.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА

Како би се на што поузданији начин утврдио тренутни ниво знања, ставова,
уоченог и самопријављеног понашања деце у својству пешака у урбаним и руралним
подручјима на територији града Новог Пазара и дефинисале мере које би омогућиле
унапређење њихове безбедности у саобраћају, извршена је анализа понашања деце
пешака трећег и четвртог разреда.
Анкетно и теренско истраживање понашања деце пешака у саобраћају
спроведени су у периодима од 21- 22.1. 2018. године и од 1. - 3.10. 2018. године.
(радним данима). Анкетно истраживање вршено је како би се добила повратна
информација о тренутном нивоу знања и понашања деце у својству пешака на
подручју две школе. Разлог за спровођење истраживања на подручју обе средине
заснован је на предпоставци да деца из руралне средине потичу из породица где је
присутан нижи ниво образовања у односу на децу из руралног дела града.
Анкетирано је укупно 402 детета, 201 у ОШ ,,Авдо Међедовић'' која се налази у
руралном делу града и 201 у ОШ ,,Братство'' која се налази у урбаном делу града. За
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потребе истраживања формиран је упитник који се састојао од 12 питања,
прилагођених узрасту деце. Осим општих питања која су се односила на пол и
старост, остала питања су била везана за:
• начин доласка у школу (сам/сама, са братом/сестром, са родитељима, у
групи са друштвом),
• начин преласка улице преко обележеног пешачког прелаза (трчим,
право преко ,,зебре, трчим, укосо преко ,,зебре”, ходам, право преко
,,зебре”, ходам, укосо преко ,,зебре”) и преко семафоризованог
пешачког прелаза (на црвено светло, на зелено светло),
• обилажење препрека од стране пешака (правилно,неправилно),
• претрчавање коловоза и прелазак улице иза заустављеног аутобуса
(стално, веома често, понекад, никада).
Већина питања је затвореног типа, при чему је испитаницима пружена
могућност да бирају један од понуђених одговора. Теренско истраживање вршено
је са циљем да се провери веродостојност резултата добијених путем теста и да се
добије општа слика о стварном стању на терену.Ово истраживање вршено је на две
локације у граду Новом Пазару, испред ОШ „Братство“ у улици Стевана Немање, у
близини семафоризоване раскрснице коју чине улицe Стевана Немање и
Омладинска и испред ОШ ,,Авдо Међедовић'' у Дубровачкој улици. Прикупљaње
података на теренском истраживању вршено је по принципу случајног узорка. За
потребе истраживања формиран је бројачки образац на коме је бележено 6
параметара који се односе на децу пешаке. Истраживач бира прво наилазеће дете и
бележи следеће параметре: пол деце, да ли дете прелази улицу на обележеном
пешачком прелазу, како прелази улицу преко обележеног пешачког прелаза, да ли
прелази улицу на црвено светло, како обилази препреке на коловозу, да ли трчи ка
заустављеном аутобусу и да ли прелази улицу иза заустављеног аутобуса. Приликом
посматрања преласка деце преко улице у зони школе водило се рачуна о терминима
када деца долазе, одлазе у школу и када имају велики одмор. Ови термини су узети
у обзир из разлога што се тада деца у знатно већем броју појављују као учесници у
саобраћају.
Анализа прикупљених података спроведена је у статистичком софтверском
пакету IBM SPSS Statistics 22 а графички приказ и обрада у програму Microsoft
Office Excel 2013.
Као ограничење теренског истраживања може се навести мањи узорак
посматране него анкетиране деце, где би у супротном резултати могли бити
прецизнији а меродавнија поређења. И код једног и код другог истраживања узорак
би могао бити већи како би резултати самог истраживања били доста релевантнији.
3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Анализа резултата биће сконцентрисана на постојању разлика у
самопријављеном и уоченом понашању код деце , зависности од пола и средине у
којој се школе налазе. Главни циљ јесте да се упореде резултати добијени путем
анкете и посматрања на терену и да се уоче одређене законитости и узроци
неслагања резултата.
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3.1.

Упоредна анализа самопријављеног и уоченог понашања деце пешака
на целокупном подручју истраживања

На питање у вези обиласка препреке, по резултатима теста, 74% деце је одговорило
да неправилно обилази препреку. Супротно томе, резултати посматрања указују да
30% деце неправилно обилази препреке (слика 1.)

Слика 1. Упоредна анализа резултата
добијених тестом и посматрањем
понашања деце у вези са питањем о
обиласку препрека на тротоару

Слика 2. Упоредна анализа резултата

добијених тестом и посматрањем
понашања деце у вези са питањем о
преласку улице иза заустављеног аутобуса

Када је реч о преласку улице иза заустављеног аутобуса, резултати су приказани
на слици 2. На основу резултата теста, 42% деце прелази коловоз иза заустављеног
аутобуса, док је посматрањем утврђено да знатно већи проценат деце претрчава
улицу када је аутобус заустављен (77%). На тај начин показују веома небезбедно
понашање које је путем превентивних мера потребно променити.

Слика 3. Упоредна анализа резултата добијених тестом и посматрањем понашања деце
у вези са питањем о претрчавању улицу у циљу стизања на превоз

Много већи проценат деце претрчава улицу како би стигла на превоз у пракси
(75%), него што то показују резултати спроведеног теста (43%). Ови подаци указују
на недовољан ниво знања код деце о безбедном преласку улицу када путују
аутобусом.
Табела 1. Упоредна анализа одговора у вези са питањем о преласку улице на
обележеном пешачком прелазу
Пол
Ван ОПП-А
На ОПП-у
Дечаци
8%
92%
Резултати
теста
Девојчице
9%
91%
Дечаци
79%
21%
Резултати
посматрања
Девојчице
25%
75%
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Анализирајући резултате теста, закључује се да скоро подједнак проценат дечака
и девојчица прелази коловоз на и ван обележеног пешачког прелаза. Резултати
посматрања показују да много већи проценат дечака (79%) прелази коловоз ван
обележеног пешачког прелаза у односу на девојчице (25%). Девојчице показују
обзирније и безбедније понашање у односу на дечаке.
Табела 2. Упоредна анализа одговора у вези са питањем о правилном обиласку
препрека на тротоару
Школа
Правилно Неправилно
ОШ "Братство"
20%
80%
Резултати теста
ОШ "Авдо Међедовић"
32%
65%
ОШ "Братство"
76%
24%
Резултати посматрања
ОШ"Авдо Међедовић"
65%
35%

Деца из ОШ "Братство" која се налази у урбаном делу града, показују
небезбедније понашање приликом обиласка препреке на тротоару. Насупрот овој
тврдњи, резултати посматрања указују да већи проценат (76%) деце из ОШ
"Братство" правилно обилази препреку, док 65% деце из ОШ "Авдо Међедовић"
исто то ради.
Табела 3. Упоредна анализа одговора у вези са питањем о претрчавању улице
када је аутобус заустављен
Школа
Претрчава
Не претрчава
ОШ "Братство"
29%
71%
Резултати
теста
ОШ"Авдо Међедовић"
54%
46%
ОШ "Братство"
81%
19%
Резултати
посматрања
ОШ "Авдо Међедовић"
69%
31%

Резултати посматрања деце приликом преласка улице иза заустављеног аутобус
указују да много већи проценат деце (81%) која похађају ОШ "Братство" претрчава
улицу него што су показали резултати теста (29%). Исти је случај и са децом која
похађају ОШ "Авдо Међедовић", где по резултатима теста 54% деце претрчава,
насупрот резултатима посматрања где 69% деце претрчава улицу. Резултати
добијени посматрањем понашања деце на терену указују да се деца из ОШ
"Братство" небезбедније понашају у односу на децу из ОШ "Авдо Међедовић".
Резултати су мало изненађујући ако се узме у обзир да деца која похађају школу у
урбаном средини су брже и боље информисана од деце из школе у руралној средини.
То се може протумачити и тиме да главну улогу у образовању и васпитању детета
има породица, још од малих ногу, а тек после наставни кадар. Средина у којој дете
иде школу не мора бити главни фактор који има утицаја на безбедно понашање
детета.
4.

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

Деца се у периоду узраста трећег и четвртог разреда основне школе
осамостаљују када је у питању долазак и повратак из школе. Због тога је веома
важно понашање деце у саобраћају, начин кретања, прелазак коловоза итд. Веома је
важно да деца у раном основношколском узрасту имају исправне ставове и довољно
знања како би безбедно самостално учествовала у саобраћају.
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На основу резултата спроведеног истраживања може се закључити да деца
пешаци имају велики проблем када је у питању правилан обилазак препрека у
ситуацији када се она нађе на тротоару. Резултати добијени путем теста су готово
реципрочни са резултатима теренског истраживања, односно 70% деце по
резултатима теренског истраживања правилно обилази препреку у односу на 26%
колико показују резултати теста. Овакав резултат је веома изненађујући јер су деца
много безбедније понашање показала на терену него што показује тест. Разлог томе
може лежати у недовољној концентрацији деце да пажљиво прочитају и анализирају
питања.
Резултати добијени посматрањем деце показују да 77% њих прелази улицу иза
аутобуса када он стоји на стајалишту показујући на тај начин страх и несигурност.
Деца не могу да процене брзину и удаљеност аутомобила. Код деце влада
претпоставка да се возила могу одмах зауставити и мишљење да ако она виде
возило, возило види њих. Имајући у виду да су деца рањиви учесници у саобраћају
потребно је објаснити деци зашто не треба да се тако понашају и указати им на
исправно и безбедно понашање.
Спроведеним анкетним истраживањем добијени су резултати по којима 43%
деце претрчава улицу како би стигла на превоз. Поредећи добијене резултате са
резултатима спроведеног теренског истраживања, по којима чак 77% деце
претрчава улицу када жури на превоз добијају се веома забрињавајући подаци. На
овај начин се може уочити да је већина деце у саобраћају веома угрожена. Несклад
у одговорима између два типа истраживања може се повезати са тиме што је код
деце присутан страх приликом давања искреног одговора и бојазност за могуће
последице.
По резултатима спроведеног теста мање од 10% дечака и девојчица прелази
коловоз ван пешачког прелаза. По изјавама деце, приказан резултат је веома
задовољавајући. Посматрањем понашање на терену, уочено је да 79% дечака
прелази улицу ван обележеног пешачког прелаза док 25% девојчица то ради. Ово се
може објаснити тиме што су дечаци енергичнији, нестрпљивији и имају много већу
жељу за доказивањем од девојчица, које су се показале као безбеднији учесници у
саобраћају. Главни проблем који се овде јавља јесте је тај што деца немају довољно
развијене вештине како би проценила брзину долазећег возила као и време потребно
за прелазак улице.
Када је у питању обилазак препреке на коловозу, по резултатима спроведеног
теста деца из ОШ "Братство" су показала небезбедније понашање од деце из ОШ
"Авдо Међедовић". Насупрот томе, резултати посматрања указују да већи проценат
(76%) деце из ОШ "Братство" правилно обилази препреку, док 65% деце из ОШ
"Авдо Међедовић" исто то ради.
Велики проблем за децу пешаке представља и прелазак улице иза заустављеног
аутобуса док стоји на стајалишту. Као и код предходних питања, резултати
посматрања били су у супротности са резултатима теста, код деце која похађају ОШ
"Братство". Неискреност у одговорима деце може бити последица опонашања
њихових родитеља, будући да је примећено да велики проценат родитеља на исти
начин прелази улицу а у стварности то не признају. Ништа бољи резултати нису
добијени упоређивањем резултата добијених анкетом и посматрањем понашања
деце која похађају основну школу "Авдо Међедовић", али су нешто бољи од
резултата које су постигла деце из основне школе "Братство".
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Разлика у резултатима добијених путем теста и посматрањем на терену може
потицати од страха деце да прикажу своје реално понашање о бојажљивости од
прихватања критика и могућих последица. Из тих разлога, већина деце је дала
друштвено прихватљив а не реалан одговор на постављена питања. Генерално
посматрано, деца показају веома небезбедно и ризично понашање, потцењују
ризике и немају исправне ставове.
На основу прикупљених резултата, уочени су одређени проблеми који се односе
на безбeдно понашање деце пешака. На основу тога, дат је предлог мера за
унапређење безбедности деце пешака на подручју обе школе.
Мере за унапређење постојећег стања се првенствено односе на подручје
истраживања, али се ове мере лако могу уклопити у мере за било коју локалну
самоуправу у Републици Србији. Неке од предложених мера су:
• Едукација деце о начину преласка улице: на опп-у, ван опп-а, иза
заустављеног аутобуса, правилном обилaску препрека и претрчавању
улице на пешачком прелазу
• Едукaција родитеља, учитеља и наставника
• Подизање нивоа информисаности о безбедном учествовању у
саобраћају
• Изградња саобраћајних полигона за едукацију деце
• Појачање полицијског надзора у зони школе
• Обнављање и постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације
• Формирање школских саобраћајних патрола од стране родитеља и
учитеља
5.

ЗАКЉУЧАК

Саобраћај је једно од најзначајнијих и најтежих искустава у животу сваког детета.
Детету није лако прилагодити се тако сложеним условима. Из тог разлога је
потребно на време припремити децу како би била безбеднији учесници у саобраћају.
Спроведеним анкетним истраживањем у основним школама "Авдо Међедовић"
и "Братство" добијени су резултати на основу којих се могу издвојити одређени
проблеми и дати смернице за њихово решавање. Посебно уочљиви проблеми са
којима се суочавају и дечаци и девојчице везани су прелазак на црвени светлосни
сигнал, обилажење препрека на коловозу и претрчавање преко обележеног
пешачког прелаза. Небезбедно понашање деца су показала и приликом преласка
коловоза иза заустављеног аутобуса и претрчавања улице у циљу стизања на превоз.
На основу целокупног истраживања може се закључити да у понашању деце
узраста трећег и четвртог разреда има пропуста. Потребно је децу научити како
правилно да прелазе семaфоризован пешачки прелаз, да обилазе препреке на
коловозу, да не претрчавају улицу и да не прелазе коловоз иза заустављеног
аутобуса.
Када је реч о овој области безбедност саобраћаја, и у осталим локалним
самоуправама није много боље стање, па је потребно применити исте или сличне
мере за побољшање.
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АНАЛИЗА УСЛОВА ОДВИЈАЊА БИЦИКЛИСТИЧКОГ
САОБРАЋАЈА У КИСАЧКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ СА
ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА
ANALYSIS OF THE CONDITIONS OF THE BICYCLE TRAFFIC IN
KISAČKA STREET IN NOVI SAD WITH THE PROPOSED
SOLUTIONS
Данијела Станковић1
Резиме: У времену када се све више потенцира одржива мобилност и смањење путничког
саобраћаја у градским зонама, треба посветити већу пажњу и у значајнијој мери унапредити
бициклистички саобраћај у већим градовима Србије. Предмет овог рада је посматрање
бициклиста и осталих учесника у саобраћају на бициклистичким тракама, које су обележене
црвеном термопластиком и представљају иновативну инфраструктуру Града Новог Сада,
кроз процентуани приказ искористивости ових трака и приказ конфликтних ситуација. Циљ
рада је идејно решење за повећање броја бициклиста у Кисачкој улици у Новом Саду али и
подизање свести о унапређењу бициклистичке инфраструктуре, како би се постигао крајњи
циљ а то је повећање броја учесника у саобраћају на територији Града Новог Сада који ће за
обављање свог путовања на краћем растојању користити бицикл, а не путнички аутомобил.
У оквиру рада извршено је бројање бициклиста на деоници Кисачке улице од броја 11/12 до
раскрснице Кисачка-Темеринска-Трг Марије Трандафил-Јована Суботића. Бројани су
бициклисти који се крећу по бициклистичкој траци која је обележена на коловозу и
бициклисти који се крећу по тротоару. На основу бројања извршена је даља обрада података.
Поред бројања, запажене су и конфликтне ситуације, које неповољно утичу на број али и
квалитет одвијања бициклистичког саобраћаја. Иако се субјективном фактору придаје већи
значај, објективни фактори (нарочито технички) имају значајну улогу у стварању услова и
ситуација које погодују што лагоднијем одвијању саобраћаја.
Кључне речи: Понашање бициклиста, бициклистичке траке, безбедност
Abstract: At a time when sustainable mobility and the reduction of passenger traffic in urban areas
are increasingly emphasized, there is a need for more attention and significantly improved bicycle
traffic in the larger cities of Serbia. The subject of this paper is the observation of cyclists and other
1
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participants in traffic on bicycle lane, marked with red thermoplastics which is the innovative
infrastructure of the City of Novi Sad, through a percentage that shows the utilization of these lanes
and review of conflicting situations. The goal of the paper is to make the idea for increasing the
number of cyclists in Kisačka Street in Novi Sad, as well as raising awareness about the
improvement of bicycle infrastructure in order to achieve the ultimate goal, which is to increase the
number of participants in traffic in the territory of the City of Novi Sad, to use a bicycle for short
distance, not a car. In the scope of the work, cyclists were counting from the section of Kisačka
Street from the number 11/12 to the crossroad Kisacka-Temerinska-Trg Marije Trandafil-Jovan
Subotić Square. Two types of cyclists were counted, the ones who cycled on a cycle lane marked on
roadway and cyclists who cycled along the sidewalk. Based on counting, further data processing
was performed. In addition to counting, conflict situations were also observed, which adversely
affect on the number and quality of cycling traffic. Although the subjective factor is given greater
importance, objective factors (especially technical) play a significant role in creating conditions and
situations that favor the easier flow of traffic.
Keywords: The behavior of cyclists, bicycle lanes, safety

1.

УВОД

Пет разлога зашто треба унапређивати и градити нове бициклистичке траке и
стазе:
• Различите студије истраживања показале су да додавање
бициклистичких стаза мотивише више људи да возе бицикл. У Њу
Орлеансу бициклистички саобраћај је порастао за 57%, само шест
месеци након обележавања нових трака и стаза. У Лос Анђелесу је
такође видно порастао проценат (52%) бициклиста услед појаве нових
стаза. Њујорк је открио да је успео да удвостручи број људи који путују
бициклом, након само неколико година увођења бициклистичких
иницијатива укључујући и бициклистичке стазе.
• Стимулише локалну економију - На Менхетну, у улицама које су имале
бициклистичке стазе, пословање је напредовало за скоро 50%.
• Повећава безбедност бициклиста - Саобраћајне незгоде се дешавају, али
истраживања показују да градске улице са бициклистичким стазама
смањују стопу бициклистичких незгода за 50%.
• Пружа се већа сигурност и возачима моторних возила - Када деле пут са
бициклистима, возачи дуго процењују колико им простора треба
ослободити. Повремено, возачи ће се бициклистима приближити више
од дозвољеног и на тај начин узроковати незгоде. Скоро 90% возача када
види бициклисте одлазе у суседну траку, стварајући ризик чеоног
судара.
• Има исправан утицај на животну средину - Како се људи осећају
сигурније тако број бициклиста расте и замењује број возила на путу.
(https://www.care2.com/causes/5-reasons-we-need-to-add-more-bikelanes.html, 15.01.2019.)
Развијање бициклистичке инфраструктуре а самим тим и повећање бициклиста,
је од изузетног значаја за Град Нови Сад, јер се са повећањем бициклистичког
саобраћаја побољшава и квалитет живота људи.
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Од Октобра месеца 2016. године у Новом Саду у Кисачкој улици на коловозу
обележене су црвеном термопластиком бициклистиче траке намењене за кретање
бициклиста. Како је то новина на коју учесници у саобраћају у Новом Саду нису
раније могли наићи, интеренсантно је спровести анализу употребе ових
иновативних бициклистичких трака и изнети уочено стање са терена, што је и
предмет овог рада.
Основни циљ рада је идејно решење за повећање броја бициклиста у Кисачкој
улици у Новом Саду али и подизање свести о унапређењу бициклистичке
инфраструктуре, како би се постигао крајњи циљ а то је повећање броја учесника у
саобраћају на територији Града Новог Сада који ће за обављање свог путовања на
краћем растојању користити бицикл, а не путнички аутомобил.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Коришћењем бицикла као превозног средства штеди се новац, побољшава
здравље и чува животна средина. У овој анализи кориштена је метода посматрања,
тачније извршено је бројање бициклиста на деоници Кисачке улице од броја 11/12
до раскрснице Кисачка-Темеринска - Трг Марије Трандафил-Јована Суботића.
Извршено је бројање бициклиста који се крећу по бициклистичкој траци која је
обележена на коловозу и бициклистa који се крећу по тротоару. Поред бројања,
запажене су и конфликтне ситуације, које неповољно утичу на број али и квалитет
одвијања бициклистичког саобраћаја. Посматрање је доста раширена метода и
односи се на прикупљање чињеница у саобраћају. За разлику од обичног
посматрања научно посматрање мора бити унапред јасно испланирано, системски и
прецизно спроведено. Најбитнија чињеница код посматрања је да посматрач не
утиче на нормалан ток збивања, што је у овом случају одвијање бициклистичког
саобраћаја по бициклистичким тракама на коловозу у Кисачкој улици у Новом Саду.
Бројање је извршено у суботу, 25.08.2018. и среду 29.08.2018. Одабрани су ови
дани јер је капацитет саобраћаја тим данима према Смарт Плану 2018. године
највећи (Smart plan, 2018). Подаци о броју бициклиста који се крећу по
бициклистичкој траци на коловозу у Кисачкој улици у Новом Саду, су измерени у
три интервала, где су прва два интервала трајала по два сата, а трећи један сат.
Временски интервали у којима су бициклисти бројани су вршни сати 07-09h, 15-17h
и 19-20h.

Слика 1. Попречни профил анализираног дела Кисачке улице
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Анализарана деоница улице састоји се од по једне саобраћајне траке у оба смера,
бициклистичких трака на коловозу, са једне стране између тротоара и саобраћајне
траке и са друге стране између обележеног паркинга и саобраћајне траке, затим
обележеног паркинга са парне стране бројева у улици између тротоара и
бициклистичке траке, као и тротоара са обе стране улице (слика 1).
Кисачка улица у Новом Саду спаја централно подручје града са насељима као
што су Роткварија, Салајка па све до Клисе. Са њом се укрштају булевар Јаше
Томића и булевар краља Петра I, као и битније улице попут Партизанске и
Темеринске.
3.

РЕЗУЛТАТИ

У табели 1 дате су вредности за сва три интервала збирно, по данима одвојено.
Оно што је одлична страна овог бројања јесте да ниједан бициклиста није користио
саобраћајну траку за кретање, већ или бициклистичку траку или тротоар. Ситуације
у којима су се бициклисти на моменат кретали на саобраћајној траци јесте када су
наилазили на препреке. Тачније бициклисти су наилазили на паркирана возила на
бициклистичкој траци, па су их на кратко заобилазили ступајући тако у конфликтну
ситуацију са моторним возилима. Ове конфликтне ситуације биће приказане и
сликовно у даљем тексту рада.
Табела 1. Број бициклиста за сва три интервала који се креће по бициклистичкој
траци и тротоару

Дани
бројања

Бициклистичка
трака

Тротоар

Саобраћајна
трака

Субота

146

61

0

Среда

246

72

0

23%

29%
71%
Бициклистичка трака
Тротоар
Слика 2. Субота
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77%
Бициклистичка трака
Тротоар
Слика 3. Среда

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

На сликама 2 и 3 дат је процентуални приказ бициклиста који се крећу по
бициклистичкој траци или тротоару, збирно за сва три интервала, за суботу и среду.
Гледајући збирни резултат од сва три интервала, примећује се велики проценат
бициклиста који се креће тротоаром уместо бициклистичком траком. На сликама 4
и 5 приказани су добри и лоши примери кретања бициклиста на анализираној
деоници Кисачке улице. Приликом кретања бициклиста у супротном смеру,
директно се ствара конфликтна ситуација између бициклиста, с обзиром да је
ширина бициклистичке траке намењена за један смер.

Слика 4. Пример правилног кретања (добар
смер кретања по бициклистичкој траци)

Слика 5. Пример неправилног кретања
(супротан смер кретања)

Кретање бициклиста по тротоару ствара конфликтну ситуацију између
бициклиста и пешака, јер нема довољно простора за кретање обе групе учесника у
саобраћају.
Као што се може уочити са слика 6 и 7, возила се паркирају на месту где нема
обележеног паркинга и на тај начин ометају кретање, квалитет и континуитет
бициклистичког саобраћаја а и оно најбитније угрожавају безбедност бициклиста.
Услед оваквих ситуација бициклисти су принуђени да своје кретање наставе
саобраћајном траком или тротоаром. На тај начин долазе у конфликтну ситуацију
са возачима моторних возила и пешацима.

Слика 6. Пример неправилног кретања

Слика 7. Непрописно паркирана возила
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4.

ДИСКУСИЈА

Након спроведене анализе и обраде података, резултати истраживања показују
да бициклисти у Кисачкој улици у већој мери користе бициклистичку траку на
коловозу. То је један од помака који је овом иновативном инфраструктуром
постигнут. Да би се постигли још бољи резултати, свака изграђена или обележена
инфраструктура, био то пут, стаза или паркинг, потребно је пратити и анализирати.
Посматрањем кретања бициклиста, примећено је да одређен број бициклиста и
поред обележених бициклистичких трака на коловозу, вози бицикл по тротоару што
би могло бити због страха. Овај страх би могао бити због близине одвијања
саобраћаја моторних возила поред бициклистичког, али и због близине обележеног
паркинга са непарне стране бројева Кисачке улице.
Такође, битно је споменути да у Кисачкој улици пролази велики број градских и
приградских аутобуских линија, што представља додатну неугодност
бициклистима. Када моторно возило те величине прође поред бициклисте, бука и
издувни гасови створе додатан стрес и напор за удобну вожњу бициклиста.

Слика 8. Попречни профил тренутног стања Кисачке улице

Између обележеног паркинга и бициклистичке траке постоји заштитна линија
(тампон) од 0,5 m због могуће опасности од налетања бициклисте на врата возила,
приликом отварања (слика 9).
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Слика 9. Заштитна линија између паркинга и бициклистичке траке (тампон)

Слика 10. Предлог реконструкције попречног профила Кисачке улице на анализираној
деоници

На слици 10 дат је предлог реконструкције попречног профила Кисачке улице,
са којим би се добио већи простор за маневар бициклиста. Према постојећем стању,
бициклистичкa тракa са парне стране бројева улице je ширине 0,9m, док је са
непарне стране бројева улице ширина бициклистичке траке 0,95m. Реконструкцијом
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која је предложена, простор за кретање бициклиста за оба смера са непарне стране
бројева би износио 2m. Такође, овом реконструкцијом бициклисти не би имали
нелагодан осећај због паркираних возила са парне стране бројева у улици, као што
је то случај са постојећим стањем.
У наредном делу рада биће приказани примери добре праксе који би могли
утицати на повећање броја бициклиста на анализираној деоници Кисачке улице и
повећати њен квалитет кретања. Материјал од којег би се израдила бициклистичка
трака је бехатон црвене боје. Предлаже се овај материјал због мањег загађења
животне средине.

Слика 1. Пример бициклистичке траке од
бехатона у Даблину

Слика 2. Путни разделник Армадило у
Барселони 1

Слика 3. Путни разделник Армадило у
Барселони 2

Слика 4. Путни разделник Армадило у
Барселони 3

Између бициклистичке и саобраћајне траке предлажу се „Армадило“
граничници (путни разделник) или стубићи, како би се створио већи осећај
сигурности и угодности вожње за бициклисте, а уједно би се на тај начин и спречило
непрописно паркирање моторних возила.
„Армадило“ разделници трака могу бити лако постављени на путевима како би
разделили саобраћајну траку од бициклистичке траке и благо подсетили возаче
аутомобила да се клоне бициклиста. Ово приступачно решење значајно може да
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побољша безбедност на путевима и смањи незгоде. Армадило путни разделници
трака су направљени од мекане пластике, тако да неће уништити гуме на
аутомобилима и бициклама уколико их возачи случајно прегазе. То значи да је
могуће да возила хитне помоћи и полицијски аутомобили директно пређу преко њих
уколико имају потребе за тим. Путни разделник трака Армадило (животиња оклопник) је већ постигао велики успех у неколико већих градова у Шпанији.
(http://www.gradjevinarstvo.rs/tekstovi/4861/820/armadilo-razdelnik-biciklisticke-odputne-staze-od-reciklirane-plastike, 15.01.2019.)

Слика 5. Пример заштитних
стубића бициклистичке траке
у Гласгову у Шкотској

Слика 6. Постер са приказом минималног растојања

Пошто је Кисачка улица стамбено пословног карактера, при одабиру изградње
стубића као граничника између бисиклистичког и моторног саобраћаја, на простору
испред улаза у стамбене и пословне објекте предлаже се већи размак између
стубића, како би био омогућен прилаз возилима хитних служби.
Постер на слици 6 би требао да привуче још већу пажњу на проблем удаљености
бицикла од возила. На њему је сликовито приказано минимално растојање када
бициклиста обилази моторно возило, као и када моторно возило обилази
бициклисту. Недовољно бочно одстојање приликом претицања возила и нагло
отварање врата аутомобила, за бициклисте представља значајан ризик. На овај
начин имамо константно пружање едукативне информације, уз минималне
трошкове и напоре реализације.
5.

ЗАКЉУЧАК

Због релативно мале цене израде и доступности бицикл је данас најчешће
превозно средство. Претпоставља се да данас на свету постоји преко 1.000.000.000
бицикала. Чињеница је да је у поређењу с другим уобичајеним превозним
средствима (нпр. аутомобилом) далеко мање опасан по загађење околине, а уједно
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има и врло позитивног учинка на здравље људи који возе бицикл. Бројни градови
осигуравају за бициклисте различиту инфраструктуру која им олакшава вожњу.
Након извршеног бројања бициклиста на деоници Кисачке улице, за сва три
интервала у оба дана, преко 20% избројаних бициклиста користи тротоар. На основу
детаљне анализе може се уочити битан утицај бициклистичке инфраструктуре на
учешће бициклиста у саобраћају. Што је бициклистичка инфраструктура
развијенија то је учешће бициклиста веће. Кисачка улица представља важан део
саобраћајне мреже Града Новог Сада, јер повезује неколико насеља, тачније северни
део града са централним. Бициклисти који се крећу у овој улици, у мањој мери
показују бојазност слободног коришћења бициклистичке траке на коловозу. Из тог
разлога даје се претпоставка да би број бициклиста на овој деоници био већи, када
би бициклистичка стаза пружила већи квалитет и осећај лагодног и пријатног
кретања.
6.
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АНАЛИЗА ЗАКОНА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ПОСАДЕ ВОЗИЛА У
ДРУМСКОМ ПРЕВОЗУ И ТАХОГРАФИМА У ПРЕКРШАЈНОМ
ПОСТУПКУ
АNALYSIS OF THE LAW ON WORKING HOURS OF CREWS OF
VEHICLES ENGAGED IN ROAD TRANSPORT AND TACHOGRAPHS
IN THE MISDEMEANOR PROCEDURE
Зорица Маринковић Илиески1
Резиме: Рад се бави применом Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу
и тахографима у прекршајном поступку његовом усаглашеношћу са претходно донесеним
актима који су такође уређивали ову област, као и потребом доношења новог закона. Наиме,
Република Србија потписница је Европског споразума о раду посада на возилима која
обављају међународне друмске превозе АЕТР („Службени лист СФРЈ”, број 30/74) који,
између осталог прописује правила за превознике који обављају међународне друмске
превозе. Поред тога што Анекс 1Ц Спроведбене Уредбе 2016/799 још није део АЕТР
Споразума (прописује техничке детаље за даљу надоградњу система за дигиталне тахографе)
РС ипак намерава да усклади своје прописе из ове области новим Законом о изменама и
допунама Закона који прописује основ за даљу надоградњу система дигиталних тахографа–
Смарт тахографи. Рад се бави анализом искустава у примени закона.
Кључне речи: примена, закон, посада, превоз, тахографи
Abstract: The presentation deals with the application of the Law on working hours of crews of
vehicles engaged in road transport and tachographs in the misdemeanor procedure with its
compliance with previously adopted acts that also regulated this area, as well as the need for the
adoption of a new law. Namely, the Republic of Serbia is a party to the European Agreement on the
Work of Crews on Vehicles Performing International Road Transportations of the AETR ("Official
Gazette of SFRY", No. 30/74) which, inter alia, prescribes rules for carriers operating international
road transport. In addition to the fact that Annex 1C of the Implementing Regulation 2016/799 is
not yet part of the AETR Agreement, the RS, however, intends to harmonize its regulations in this
1
Зорица Маринковић Илиески, Председник Прекршајног суда у Сремској Митровици, судија, e-mail:
predsednik.preksudsm@gmail.com
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area with the new Law on Amendments to the Act, which provides the basis for further upgrading
digital tachograph system. The work deals with the analysis of experiences in the application of the
law.
Keywords: application, law, crew, transport, tachographs

1.

УВОД

Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима
(„Службени гласник РС“ бр. 96/15) примењује се од 04.12.2015.године, а измене и
допуне („Службени гласник РС“ бр.95/18) су ступиле на снагу 08.12.2018.године
(даље: ЗоРВ).
Период пре доношења овог закона карактерише чињеница да је ова област била
уређена са више различитих аката: Закон о ратификацији Европског споразума о
раду посада на возилима која обављају међународне друмске превозе-АЕТР
(„Службени лист СФРЈ“ бр.30/74 и „Сл.гласник РС“ бр. 8/11), Закон о безбедности
саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/09, 53/10, 101/11, 32/13 и 55/14) и
Уредба о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају
међународни превоз као и примену система дигиталних тахографа („Сл.гласник
РС“ бр. 54/10).
Чланом 16 Протокола 4 о копненом транспорту прописано је да ће Република
Србија, као уговорена страна АЕТР споразума и Европска унија у највећој могућој
мери ускладити своју политику у вези са временом вожње, паузама и периодима
одмора посаде возила. Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу
и тахографима возила донет је с циљем да се у највећој могућој мери изврши
усклађивање националног законодавства са прописима Европске уније у области
времена управљања, пауза и одмора посаде возила и тахографа.
АЕТР споразум, Европски споразум о раду посаде на возилима која обављају
међународне друмске превозе, ступио на снагу 20.09.2010.године. Поред држава
чланица Европске уније споразум су потписале све државе Европе и велики део
земаља Евроазије (Азербејџан, Русија, Молдавија, Јерменија, Украјина,
Казахстан....).
Законодавства земаља из окружења упућују нас на закључак да се прописи
Европске уније из ове области у национална законодавства преносе у виду закона.
Република Словенија (Закон о радном времену и обавезним одморима мобилних
радника у друмском транспорту и тахографима), Република БиХ (Закон о радном
времену, обвезним одморима мобилних радника и уређајима за евиднетирање у
цестовном пријевозу), Република Хрватаска (Закон о радном времену, обавезним
одморима мобилних радника и уређајима за биљежење у цестовном пријевозу).
2.

ПОЗИТИВНОПРАВНИ ОКВИР

ЗоРВ пре свега жели се унапредити безбедност саобраћаја на путевима и уређујe:
радно време, паузе и одморe посаде возила у друмском превозу; време управљања
возилом; услове које мора да испуни тахограф, односно граничник брзине у погледу
одобрења типа и начина коришћења тахографа, тахографских листића,
254

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

тахографских картица као и возила у која мора бити уграђен тахограф, и граничник
брзине, издавање тахографских картица и услови за избор произвођача
тахографских картица, послови у вези са тахографима и граничницима брзине,
услови за издавање дозволе радионице за тахографе, службене евиденције и надзор
над спровођењем овог закона, а у циљу повећања безбедности саобраћаја на
путевима и чланова посаде возила. При обављању међународног превоза примењују
се одредбе потврђеног Европског споразума о раду посаде на возилима која
обављају међународни друмски превоз (АЕТР), одредбе овог закона и подзаконски
акти донети на основу овог закона.
Одредбе из области тахографа заснивају се на одредбама ЗоРВ и подзаконским
актима којима се прописују услови за тахографе, тахографске листиће и
тахографске картице. Тахограф према дефиницији датој ЗоРВ (члан 3 став 1 тачка
6) може да буде аналогни или дигитални и чине га: јединица у возилу, сензор
кретања, каблови за повезивање сензора у кретању и јединице у возилу.
Аналогни тахограф је уређај који се уграђује у моторна возила у циљу
аутоматског или полуатуоматског бележења (евидентирања) и приказивања
података о брзини и пређеном путу возила, као и трајању активности возача на
тахографском листићу.
Дигитални тахограф је уређај који се уграђује у моторна возила ради ручног
уноса, односно аутоматског или полуаутоматског бележења, меморисања,
приказивања на екрану, штампања и преузимања података о коришћењу возила,
његовој брзини, пређеном путу и трајању активности возача. Бележење и
меморисање података врши се у меморији јединице у возилу тахографа (за
претходних 365 или више дана) и на чипу тахографске картице (за претходних 28
или више дана).
У члану 2 ЗоРВ прописује да возачи (као чланови посаде) следећих врста
друмских возла морају да користе тахографе: возила намењених за превоз терета
чија је највећа дозвољена маса већа од 3,5 тоне и возила намењених за превоз
путника (аутобуси), која својом конструкцијом и опремом омогућавају превоз више
од 9 лица укључујући возача.
3.

ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ПОСАДЕ
ВОЗИЛА У ДРУМСКОМ ПРЕВОЗУ И ТАХОГРАФИМА У
ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ

Прекршајни суд у Сремској Митровици, гледајући кроз статистичке податке из
2016. године, имао је 66 захтева за покретање прекршајног поступка према ЗоРВ
(„Службени гласник РС“ бр. 96/15) и то најчешћи из члана 58. став 1. тачка 21. (ако
приликом надзора на путу нема све захтеване исправе, односно не пружи захтеване
исправе на увид овлашћеном лицу надзорног органа, супротно члану 18. овог закона
(члан 12. став 7. Анекса AETR споразума) Током 2017.године било је 43, а
2018.године 76 захтева. Најчешћи прекршаји који су се јављали у поднетим
захтевима односе се на оне описане у члану 58. став 1. тачка 21. ЗоРВ (ако приликом
надзора на путу нема све захтеване исправе, односно не пружи захтеване исправе
на увид овлашћеном лицу надзорног органа); члану 59. став. 1. тачка 8. истог закона
(ако не искористи скраћени дневни одмор у року од 24 часа након завршетка
претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок
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од 24 часа је краћи од седам часова); члану 61. став 1. тачка 6. ЗоРВ (ако не
искористи скраћени дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног
дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је
краћи од дозвољеног, али не краћи од осам часова (члан 8. став 2. AETR споразума)
и члану 61. став 1. тачка 4.ЗоРВ (чији је период управљања возилом дужи од
дозвољеног, али не дужи од пет часова (члан 7. став 1. AETR споразума). Казнене
одредбе ЗоРВ за прекорачење трајања периода управљања возилом по степену
озбиљности прекршаја за правна лица, предузетнике, одговорна лица у правом лицу
и физичка лица (возаче) чине: мање прекршајe, озбиљне, веома озбиљне и изузетно
озбиљнe прекршаје.
Кад су казне изражене у фиксном износу тада се починиоцу прекршаја издаје
прекршајни налог у саобраћају чији се износ умањује на 50% ако плати у року од 8
дана од дана издавања прекршајног налога, а уколико су дате у распону предвиђено
је покретање прекршајног поступка и изрицање пресуде (која може да буде новчана
казна или се заменити радом у јавном интересу и казненим поенима).
ЗоРВ је дефинисао да дневно време управљања возилом не сме да буде дуже од
9 часова. Ако се подсетимо да дневно време управљања возилом представља укупно
време управљања возилом од завршетка последњег одмора, односно између два
узастопна одмора, поменута два узастопна одмора могу да буду: недељни одмор и
дневни одмор на почетку „радне недеље“ возача, тј.након завршетка недељног
одмора; два дневна одмора – током „радне недеље“; дневни одмор и недељни одмор
на крају „радне недеље“ возача.
Дневно време управљања возилом може да се продужи за сат времена тако да
износи највише 10 часова и то највише два пута у току једне недеље. За коришћење
дозвољеног продужења дневног времена управљања возилом није прописан
редослед, нити повезаност, па оваква два дневна времена управљања могу бити у
току два узастопна дана: „Изузетно, дневно време управљања возилом може да се
продужи на 10 часова највише два пута недељно“ (Закон о радном времену посаде
возила у друмском превозу и тахографима возила, члан 5. став 1.). Чак је у
потпуности оправдано ако се дневна времена управљања возилом возача продуже
на 10 часова и то 4 узастопна дана, али искључиво у случају када су та четири
узастопна дана у време различите недеље и то 2 у једној, а 2 у другој недељи.
Прекршаји према ЗоРВ у погледу дневног времена управљања возилом из члана
57.став 1. тачка 2. и 5. (ако је дневно радно време члана посаде возила, укључујући
и прековремени рад, дуже од дозвољених 14 часова, а краће од 15 часова у периоду
од 24 часа; и ако је дневно време управљања возилом возача дуже од дозвољеног за
више од 15 минута, а мање од једног часа) прописују казне за правно лице 30.000 и
за предузетнике 20.000 динара, за одговорно лице 5.000 динара. За физичко лице
новчана казна за прописана је чланом 61. став 1. тачка 2. и 5. ЗоРВ у износу од 10.000
динара. Казна прописана за прекршај из члана 56. став 1. тачка 8. ЗоРВ (ако је дневно
време управљања возилом возача дуже од дозвољеног за више од 1 часа, али не дуже
од 2 часа) за правно лице је 60.000, а за предузетника од 40.000 динара, за одговорно
лице 10.000 динара, а за физичко лице 20.000 динара чланом 60. став 1. тачка 6.
истог закона. За прекршај из члана 55. став 1. тачка 9. ЗоРВ (ако је дневно време
управљања возилом возача дуже од дозвољеног за најмање 2 часа), који учини
правно лице прописана је новчана казна у износу од 120.000 динара, за предузетника
од 80.000 динара, за одговорно лице 15.000 динара, а за физичко лице 40.000 динара
казна је предвиђена чланом 59. став 1.тачка 6. ЗоРВ.
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У погледу укупног времена управљања возилом у току једне недеље прописано
је да оно не сме бити дуже од 56 часова, као ни да укупно време управљања возилом
у току било које две узастопне недеље не сме бити дуже од 90 часова. Прекршајна
одредба ЗоРВ у погледу недељног управљања возилом за прекршај из члана 57. став
1. тачка 3. (ако је недељно радно време члана посаде возила, укључујући и
прековремени рад, дуже од дозвољених 60 часова, а краће од 65 часова) и тачка 6.
(ако је недељно време управљања возилом возача дуже од дозвољених 56 часова за
више од 15 минута, а краће од 60 часова, прописује за правно лице казну у износу
од 30.000 динара и за предузетника у износу од 20.000 динара, а за одговорно лице
5.000 динара и за физичко лице је прописана чланом 60. став 1. тачка 7. истог закона
(чије је недељно време управљања возилом најмање 60 часова, а краће од 65 часова)
у износу од 20.000 динара и чланом 61. став 1. тачка 6. ЗоРВ (чије је недељно време
управљања возилом дуже од дозвољених 56 часова, а краће од 60 часова, супротно
члану 5. став 2. овог закона (члан 6. став 2. AETR споразума) у износу од 10.000
динара. Чланом 55. став 1. тачка 10. ЗоРВ (ако је недељно време управљања возилом
возача најмање 65 часова, а краће од 70 часова) прописано је да ће се за прекршај
казнити правно лице новчаном казном од 120.000 динара, предузетник 80.000
динара, а одговорно лице 15.000 динара. Чланом 56. став 1. тачка 3.ЗоРВ (ако је
недељно радно време члана посаде возила, укључујући и прековремени рад,
најмање 65 часова, а краће од 70 часова) казне су прописане за правно лице 60.000
динара, за одговорно лице 10.000 динара и за предузетника 40.000 динара, а за
физичко лице 40.000 динара прописана чланом 59.став 1. тачка 7. ЗоРВ.
Значајно је напоменути да времена управљања возилом обухватају сва времена
управљања возилом како на територији страна уговорница АЕТР споразума, тако и
на територији држава које нису стране уговорнице АЕТР споразума.
4.

ОДМОРИ

По питању одмора члан посаде возила у обавези је да користи одморе. У току
овог периода члан посаде не ради и може слободно да располаже својим временом.
Одмор може бити дневни и недељни. Дневни одмор може бити пун или скраћен.
Пун дневни одмор мора да траје непрекидно најмање 11 часова, или се може
поделити на два дела где први део одмора мора да траје непрекидно најмање 3 часа,
а други део непрекидно најмање 9 часова. Скраћени дневни одмор мора да траје
непрекидно најмање 9 часова, али не више од 11 часова. Члан посаде возила мора
да искористи свој дневни одмор у току 24 часа од завршетка претходног дневног
или недељног одмора. Изузетак су чланови посаде који су део вишечлане посаде.
Број скраћених дневних одмора између два недељна одмора прописан је, али њихов
редослед, ни надокнада није. Тако члан посаде возила може да користи највише 3
скраћена дневна одмора између свака два недељна одмора. Пун дневни одмор од 11
часова, дужина трајања радног дана не сме да премаши 13 часова; подељени дневни
одмор: први део 3 и други део 9 часова дужина радног дана не сме да премаши 12
часова и скраћени дневни одмор од 9 часова дужина радног дана не сме да премаши
15 часова. Члан посаде има право да продужи сваки од наведених одмора. За
прекршај из члана 57. став 1. тачка 12. ЗоРВ у погледу пуних дневних одмора (ако
члан посаде возила не искористи пуни дневни одмор у року од 24 часа након
завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у
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наведени рок од 24 часа је најмање десет часова, а краћи од дозвољеног за више од
15 минута, под условом да коришћење скраћеног дневног одмора није дозвољено)
прописане су новчане казне за правно лице у износу од 30.000 динара, одговорно
лице 5.000 динара и за предузетника 20.000 динара. Затим, чланом 56. став 1. тачка
16. ЗоРВ (ако члан посаде возила не искористи пуни дневни одмор у року од 24 часа
након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази
у наведени рок од 24 часа је најмање осам часова и 30 минута, а краћи од 10 часова,
под условом да коришћење скраћеног дневног одмора није дозвољено), за правно
лице прописана је новчана казна од 60.000 динара, за предузетника 40.000 динара,
за одговорно лице 10.000 динара и за физичко лице 20.000 динара која је прописана
чланом 60. став 1. тачка 13. ЗоРВ. За прекршај из члана 55. став 1. тачка 17.ЗоРВ
(ако члан посаде возила не искористи пуни дневни одмор у року од 24 часа након
завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у
наведени рок од 24 часа је краћи од осам часова и 30 минута, под условом да
коришћење скраћеног дневног одмора није дозвољено) за правно лице прописана је
новчана казна у износу од 120.000 динара, за предузетника 80.000 динара, одговорно
лице 15.000 динара, а за физичко лице 40.000 динара прописна је чланом 59. став 1.
тачка 15. ЗоРВ.
Пун недељни одмор мора непрекидно да траје најмање 45 часова, а скраћени
недељни одмор најмање 24 часа, а свакако траје краће од 45 часова (макар за један
минут). Након „радне недеље“ члан посаде има право на недељни одмор. У свакој
недељи би у просеку требало да се нађе најмање по један недељни одмор. Међутим,
пошто недељни одмор може да започне у једној недељи и да се настави у наредној
недељи ово је правило преформулисано: „У току било које две узастопне недеље
члан посаде возила мора да користи најмање два пуна недељна одмора или један
пун и један скраћен недељни одмор“ (ЗоРВ, члан 8. став 6.). Возач је у обавези да
започне са коришћењем недељног одмора најкасније по завршетку шестог 24часовног периода (тј. најкасније после 144 часа) од завршетка претходног недељног
одмора. Наиме, уколико је возач завршио претходни недељни одмор у петак у 09,00
часова у обавези је да започне са коришћењем следећег недељног одмора најкасније
у четвртак у 09,00 часова наредне недеље.
Скраћење недељног одмора „односно разлика до пуног недељног одмора“ мора
да се надокнади најкасније до краја треће недеље, рачунајући од недеље која следи
недељи у којој је коришћен скраћени недељни одмор уз одмор који траје најмање 9
часова. Под крајем недеље сматра се крај календарске недеље, односно недеља у
24,00 часа. Дакле, ако је скраћени недељни одмор коришћен у првој недељи
надокнада мора да се изврши до краја четврте недеље. Надокнада скраћеног
недељног одмора мора да се припоји одмору који траје најмање 9 часова. Под
одмором који траје најмање 9 часова подразумева се: пун недељни одмор, скраћени
недељни одмор, пун дневни одмор, скраћени дневни одмор, други део подељеног
дневног одмора.
Недељни одмор који се протеже у две календарске недеље може се рачунати у
било којој, али искључиво у једној од те две недеље.
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5.

РАДНО ВРЕМЕ

ЗоРВ представља Lex specijalis прописа о раду тако да његове одредбе искључују
примену одговарајућих одредаба прописа о раду. То су одредбе које се односе на:
трајање одмора у току дневног одмора, најдуже трајање дневног и недељног радног
времена са прековременим радом чланова посаде возила, просечно четворомесечно
недељно радно време, нерачунање одмора у току дневног рада и расположивост у
радно време, ноћни рад, прерасподела радног времена. Члан посаде мора да прекине
рад након 6 часова непрекидног рада одмором у току дневног рада.
Одмор у току дневног рада се не урачунава у радно време и може се користити
из више делова у трајању од по 15 минута распоређених током радног времена.
Паузе (прекиди времена управљања возилом) се могу сматрати одмором у току
радног времена.
У погледу дневног радног времена укључујући прековремени рад члан посаде не
сме да ради дуже од 14 часова у периоду од 24 часа. Најдуже дозвољено недељно
радно време члана посаде возила може да износи 60 часова укључујући
прековремени рад. Просечно недељно радно време у периоду од било која четири
узастопна месеца не сме да буде дуже од 48 часова укључујући прековремени рад.
Због своје специфичности ноћни рад је издвојен. У том смислу, уколико члан посаде
обавља ноћни рад (рад који захвата макар и један минут у периоду између 00,00 и
04,00 часова) радно време ни у ком случају не сме да буде дуже од 10 часова током
било ког периода од 24 часа који обухвата период ноћног рада. Потребно је
посматрати три периода од 24 часа: претходна 24 часа од тренутка завршетка ноћног
рада, наредна 24 часа од тренутка започињања ноћног рада, било који 24-часовни
период који се протеже између претходно наведених периода. Дакле, овај услов се
не односи само на текући „радни дан“ већ на било који период од 24 часа који
обухвата ноћни период у коме је било времена управљања возилом или осталог
радног времена. Нпр. у слчају да је члан посаде започео радно време у 03,59 - минут
пре истека ноћног времена, рачуна се као ноћни рад, а у 24-часовном периоду који
обухвата овај минут збир часова рада не сме да му буде већи од 10 часова. Исто
правило важи и у случају да је члан посаде завршио радно време 1 минут после
поноћи-00,01 час, ово време му се рачуна као ноћни рад, а у 24-часовном периоду
који обухвата овај минут збир његових часова рада не сме да буде већи од 10 часова.
Постоји и специјални случајеви: возачи у јавном линијском градском и
приградском превозу путника, односно у међумесном линијском превозу путника
на линијама дужине до 50 км, који се обавља у целини на територији Републике
Србије; вишечлана посада; чланови посаде возила које се превози трајектом или
возом.
Правила у погледу обавезних пауза након периода управљања возилом од 4 часа
и 30 минута се не односе на ове возаче. Дневно време управљања возилом не сме да
буде дуже од 8 часова. Возач мора да користи паузу у трајању од најмање 5 минута
на сваком полазном стајалишту пре сваког поласка. Изузети су од обавеза
коришћења одмора у току дневног рада. У погледу недељних одмора возач мора да
користи најмањи скраћени недељни одмор којем се додаје време недељног одмора
– дакле најмањи недељни одмор мора да траје 33 часа (24 часа скраћени недељни +
9 часова скраћени дневни одмор), а најдужи 35 часова (24 часова скраћени недељни
+ 11 часова пуни дневни одмор) и немају обавезу накнаде овог скраћења.
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Радно време возача је од огромне важности за безбедност и здравље возача и
безбедност осталих учесника у саобраћају, спречавање материјалних штета и због
тога је ограничено прописима. Управљање возилом је одговоран и захтеван посао и
познато је да већ после неколико часова изазива замор услед слабе покретљивости.
Изазива и замор опажања због константног усмеравања пажње на дешавање у
непосредној околини возила. Замор и учестало време рада у ноћном периоду
смањује способност возача да безбедно управља возилом те је због тога неопходна
сва пажња надлежних органа и тела на националном и међународном нивоу и
прописивање услова под којима возач може безбедно да управља возилом, а у том
смислу непрестано сугерисати и послодавцима о неопходности законске обавезе,
али и одговрности према самим возачима-запосленима.
6.
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ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ КРОЗ НАСЕЉА – ПРИЛОЗИ ЗА
ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ТОКОВА И ЗАШТИТУ ОБЈЕКАТА
TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS ACROSS CITIES –
AMENDMENTS IN FAVOR OF TRAFFIC STREAMS
IDENTIFICATION AND FACILITIES PROTECTION
Дејан Томић1, Синиша Сремац2
Резиме: Кроз насеља Републике Србије саобраћају пошиљке опасне робе углавном у
непознатом обиму и врстама опасне робе. Безбедносни ризици транспорта опасне робе нису
били предмет студије процене ризика на нивоу Републике Србије осим пар парцијалних
студија за пројекте појединих објеката. Уређење саобраћајних токова опасне робе кроз
насеље је од изузетног значаја за објекте од посебног значаја за насеље. Овим радом истичемо
потребу за израдом студије процене ризика транспорта опасне робе кроз насеље која би се
стално ажурирала допунама проузрокованим инфраструктурним променама или променама
режима саобраћаја. Циљ ажурне студија процене ризика видимо у изради карте ризика
уграђене у генерални и детаљни урбанистички план насеља која омогућава развој хуманог
насеља. Основа за студију процене ризика је детаљно сагледавање саобраћајних токова
опасне робе у транзиту и снабдевању (нпр. болница, водовод – ако се користи хлор,...) али и
генератора опасног отпада на нивоу насеља. Систематичан приступ заштите виталних
објеката има свој израз у адекватном пројекту техничког регулисања саобраћаја, који би
омогућио не само заштиту виталних објеката него и уклањање возила са опасном робом са
транзитних саобраћајница (државни путеви I реда – намењени за транзитне токове опасне
робе) у време саобраћајних „шпицева“.
Кључне речи: насеље, безбедност саобраћаја, опасна роба, објекти
Abstract: Dangerous goods shipments are present in transport in unknown volume and kinds across
the cities of Republic of Serbia. Safety risks of dangerous goods transport have not been subject of
any state level risk assessment studies so far, except several partial studies of certain facilities.
Дејан Томић, дипл.инж.саобраћаја, саветник, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство
и саобраћај, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, Србија, dejan.tomic@vojvodina.gov.rs
Проф. др Синиша Сремац, дипл. инж. саобраћаја, Факултет техничких наука, Департман за саобраћај,
Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, sremacs@uns.ac.rs.
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Dangerous goods traffic streams regulation across cities is of vital importance for city facilities. This
work stresses the need for creation of Dangerous Goods Transport Throughout Cities Risk
Assessment Study. This study would be updated regularly with amendments due to infrastructural
and traffic regime changes. The final goal is to create risk charts in order to embed them to both
overall and detailed smart city urban plans. The basis for this study is detailed overview of dangerous
goods traffic streams in transit and city facilities supply. (e.g chlorine for hospitals, waterworks
facilities) and producers of dangerous waste within urban areas respectively. Systematic approach
to city facilities protection is visible through each appropriate project for traffic technical regulation.
This project would enable not only facilities protection, but also dangerous goods transportation
vehicles removal from transit city roads (city roads of first category) within traffic peak hours.
Keywords: City, safe transport, dangerous goods, significant objects

1.

УВОД

Транспорт3 опасне робе одавно је уобичајена појава. На релацијама између
насеља4 видимо по неколико возила која имају обележја прописана за превоз5
опасне робе.
Да се подсетимо, под опасном робом се подразумевају материје и предмети чији
транспорт је забрањен, односно дозвољен ако се обавља под условима
ADR/RID/ADN (Закон о транспорту опасне робе, чл. 3. т. 15). ADR/RID/ADN
представљају акрониме европских споразума за транспорт опасне робе у друмском,
железничком и водном саобраћају.
Употреба, тј. појава опасних материја или предмета ушла је у све сегменте
друштвене заједнице, породицу и привредна друштва, установе и јавни живот. Та
појава дешавала се постепено. Коинцидира са, такозваним, привредним развојем и
повећаном потребом за конфором.
Уређење, на јединствен начин у свету, транспорта опасне робе почиње објавом
тзв. Наранџасте књиге, односно Модел прописа Уједињених нација (UN Model
Regulations - Оrange Book)се 1957. године, која је протекле 2018. године доживела
20 издање. Исте године Европска економска комисија Уједињених нација (ЕЕК УН)
у Женеви припремила је Европски споразум о међународном друмском превозу
опасне робе (ADR). Основна карактеристика је класификација хемикалија у класе
опасности са јединственим списком УН бројева опасних материја и предмета са
подацима неопходним за транспорт.
Наранџаста књига, односно ADR 1957. године садржала је списак опасних
материја од око 1500 UN бројева разврстаних у девет класа. Данас их је око 3500
разврстаних у 13 класа. Нормативна пракса морала је бити устројена тако одговори
експанзији опасних материја или предмета и обезбеди услове за њихов безбедан
транспорт. Основне карактеристике ADR су посебни правни институти као што су:

3
У сврху овог рада појам транспорт користимо када је реч и о утовару, истовару, успутним складиштењу,
превозу,...
4 Појам „Насеље“ употребљен је у смислу значења према Закону о планирању и изградњи.
5
У сврху овог рада појам превоз користим када је реч о само о превозу, без утовара, истовара, ...
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амбалажа6, цистерна7 или покретна опрема под притиском8 посебно
конструисана, испитана, периодично контролисана и обележена за
транспорт опасне робе,
• возила, хомологована, испитана и контролисана сваке године, намењена
за превоз одређене опасне робе (као и железничка кола цистерне,
бродови),
• запослени: возачи возила за превоз опасне робе, радници који
манипулишу опасном робом, ...
• саветници за безбедност у транспорту опасне робе који су у привредном
друштву задужени да менаџменту предоче обавезе прописа транспорта
опасне робе који се односе на то привредно друштво.
У Србији, транспорт опасне робе уређен је Законом о транспорту опасне робе, и
подзаконским прописима за спровођење закона. Република Србија је потврдила
Европске споразуме о међународном друмском превозу опасне робе (ADR),
односно о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним
путевима (ADN) и Конвенцију COTIF чији је додатак Правилник о међународном
железничком превозу опасне робе (RID). Изграђена је инфраструктура овлашћених
центара за обуке саветника за безбедност, возача возила за транспорт опасне робе,...,
затим Именована су тела за оцењивање усаглашености амбалаже, покретне опреме
под притиском или цистерне који циљној групи која их примењује обезбеђује
могућност да испуне услове када је реч о прописима који се односе нпр. на
амбалажу, возила, запослене, цистерне и сл.
Битна напомена: европски споразуми надлежни су за међународни транспорт и
остављају свакој држави да на својој територији уреди посебне услове који нису у
супротности са ADR/RID/ADN, а које ти споразуми не уређују. Један од таквих
прописа који додирују тему овог рада је Правилник о начину транспорта опасног
терета кроз заштићене зоне (2015).
У овом раду пажња је усмерена на транспорт опасне робе у друмском саобраћају,
иако железнички превоз завређује исти приступ када је реч о ризицима у транспорту
опасне робе. Сетимо се само несреће у Вијаређу у Италији у јуну 2009. године када
је као последица исклизнућа пет кола из композиције воза који је превозио ТНГ од
стравичне експлозије двоје кола цистерне погинуло 30 грађана, више десетина су
повређени, две зграде су се срушиле, огроман број грађана је евакуисан у градску
скупштину и шаторе на градском тргу. Код нас, ранжирне станице су или у ткиву
насеља или у непосредној близини. За ранжирне станице, RID, али и подзаконски
пропис, уређују обавезу израде Интерног плана за хитне интервенције у ранжирним
станицама што данас коорелира са новим Законом о смањењу ризика од катастрофа
и управљању ванредним ситуацијама (2018).
•

Под амбалажом подразумевамо једну или више посуда са саставним деловима да би посуда задржала и
чувала опасну материју од стакла, картона, пластике, дрвета, метала, али и њихових комбинaција.
7
Под цистерном подразумевамо тело са опремом за руковање и конструктивном опремом које може бити
трајно причвршћено на конструкцију возила тј. трајно причвршћене цистерне, затим контејнер цистерне,
демонтажне цистерне, преносиве цистерне.
8
Под покретном опремом под притиском подразумевамо боце, свежњеве боца, бурад, МЕГЦ (гасни
контејнер са више елемената), батеријско возило (возило које се састоји од више елемената повезаним
спојном цеви и трајно причвршћени на то возило).
6
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Видљиви део превоза опасне робе одвија се саобраћајницама које нису
забрањене за теретни саобраћај (када је реч о возилима цистернама), односно мањим
доставним возилима.
Тренутно се не зна колики је део превоза опасне робе изван видљивог. Познато
је да се нпр. боце са хлором возе без посебних безбедносних процедура до фабрика
воде или спортских базена у насељима. Није познато ни колико су лица која превозе
опасну робу упозната са ризицима којем излажу себе и друге.
Није довршено успостављање система транспорта опасне робе у Републици
Србији започето оснивањем Управе за транспорт опасног терета 2013., отуда и
поменуте непознатости. Важећа издања ADR/RID/ADN се, почев од 2013., на сваке
две године објављују. То је јако важно за циљну групу која поступа по тим
споразумима. Оно што недостаје је адекватна кадровска и материјална опремљеност
државне управе:
• за управни надзор код привредних друштава и других правних лица која
према овлашћењу, односно именовању надлежног државног органа
пружају услуге учесницима у транспорту опасног терета (Закон о
транспорту опасне робе, чл. 3. т. 28),
• за инспекцијски надзор код свих учесника у транспорту опасне робе са
проценом ризика из инспекцијског надзора,
• формирање база свих учесника у транспорту опасне робе у Републици
Србији,
• у склопу придружења ЕУ доношење нових прописа је императив у којем
се догађа врло негативна појава, а то је преклапање обавеза из
различитих закона што се мора врло брзо решавати због деструктивног
утицаја на терену.
2.

ШТА ЈЕ ПОТЕНЦИЈАЛНО УГРОЖЕНО ТРАНСПОРТОМ ОПАСНЕ
РОБЕ КРОЗ НАСЕЉЕ

Кроз већину насеља у Србији воде токови опасне робе. У тим насељима постоје
објекти који користе, складиште или производе опасне материје или предмете, и до
којих се морају превести опасне материје. Мало је насеља у којима није било до
скора производних погона у којима се опасне материје не прерађују или производе.
Тачније, нема индустријских објеката, чак ни предузетничких који не користе
опасне материје или предмете, од машинске, грађевинске до прехрамбене
делатности. И у делатности услуга такође срећемо опасне материје. У здравственим
установама користе се медицински гасови из стабилне или покретне опреме под
притиском. Сетимо се апарата за радиолошка снимања у здравственим установама.
Ти апарати се снабдевају радиоактивном материјом да би функционисали. Још увек
има хладњача које користе амонијак за хлађење. Опасне материје и предмети су
свугде око нас. Због ризика којима су изложени грађани, на паковањима у
малопродајној мрежи намењеним за широку употребу, налази се телефонски број
0113608440 дежурног токсиколога Националног центра за контролу тровања.
Углавном, нису познате количине опасне робе, нити су познате врсте тј. класе
опасне робе се крећу кроз насеље. Обавезе које уводе нови прописи о извештавању
надлежних органа о свом пословању, о ризицима, о плановима за обраду тих ризика
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у извесној мери ће пружити информације о потенцијалном ризику који су везани за
поједино привредно друштво. У ту категорију спадају и привредна друштва у
подручју услуге саобраћаја. Ипак то нам не пружа одговор на тему нашег рада, али
представља добру базу за даљи рад.
На путевима кроз насеља уочавамо возила опремљена наранџастом таблом,
напред и позади, на возилима цистернама постављене су и са стране сличне табле
које садрже бројеве у горњем и доњем делу. Поред наранџасте табле, виђамо и
квадратне ознаке постављене по дијагонали, усправно, различитих боја и бројева на
њима тзв. листице опасности посебно за сваку класу опасности.
И поред великог броја донетих прописа у последњих неколико година, ризици
су и даље у категорији непредвидивих, а то отвара могућности за велике несреће са
тешким последицама по становништво у целини.
Објекти који су посебно осетљиви су здравствене установе, нарочито болнице и
то, од опасне робе која је у кругу болнице и налази се у опреми под притиском или
покретној опреми под притиском, у депоима и посудама за одлагање инфективног
отпада (на чему је од 2013. године доста урађено). Ипак, пажња је усмерена на
опасну робу која се налази у превозу поред таквих установа. Тренутно, није познато
шта се превози поред болнице, да ли се и каква опасна роба налази у паркираном
возилу у близини болнице што је, уосталом, заједничко за све виталне објекте у
насељу који су (или могу бити) изложени утицају ванредног догађаја са опасном
материјом у транспорту.
У даљем прегледу објеката који су посебно осетљиви (нема оних који то нису!)
посебно истичемо дечије вртиће и друге установе за збрињавање и потребе
предшколске деце. Образовне установе основног, средњег и високошколског
образовања такође су веома осетљиве због дечије популације и уопште популације
младих. У сличну категорију спадају и установе и објекти за негу и боравак старих
особа тзв. геронтолошки центри. Набрајање осетљивих објеката у овом раду има за
циљ само да наговести зашто се овакав рад појављује и у ком правцу је остварење
смисла наших напора.
Снабдевање пијаћом водом је од виталног интереса за становништво.
Водоизворишта су у непосредној близини насеља и та подручја су посебно осетљива
и морају бити заштићена. Познато је да једна литра уља загади милион литара воде.
Имамо ли такву свест или боље речено, да ли довољно радимо на томе да сви који
утичемо на квалитет воде помогнемо и другима да схвате да непажљиво поступање
са отпадним уљем, са отпадном амбалажом од пестицида, фунгицида, биоцида и сл.,
директно угрожава здравље наше деце? Да не помињемо тзв. адитиве и емулгаторе
и друге додатке којима се због профита контаминира храна за нашу децу. Ипак, то
није директна тема овог рада.
Комуналне службе тј. запослени у градској чистоћи који односе смеће из
домаћинстава сусрећу се, с времена на време, са утицајем неке хемикалије која је
завршила у контејнеру за отпад из домаћинства.
Графичка индустрија, које у сваком насељу има у релативно великом броју је, за
разлику од периода пре седам, осам година, мање потенцијално угрожавајућа, јер је
унапређена технологија преласком на дигиталну. Због високе цене потпуне
дигитализације велики број штампарија још увек је на старом режиму који генерише
опасан отпад. Новим прописима утврђене се обавезе управљања отпадом, постоје
сакупљачи опасног отпада. Није познато у којој мери и где данас завршава чврсти
отпад (празни контејнери, пакети филмова, застарели материјали, оштећене плоче,
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развијени филмови, материјали из пробне производње и сл.) и отпадне воде (које
садрже уља за подмазивање, боје, раствараче за чишћење, фотографске хемикалије,
киселине, базе, средства за премазивање плоча, као и метале као што су сребро,
гвожђе, бакар, хром, баријум) (др Анита Петровић Герић, 2012: 9,10).
3.

СВЕСТ О РИЗИКУ ОД ТРАНСПОРТА ОПАСНЕ РОБЕ КРОЗ НАСЕЉЕ

Може да се очекује да обавезе из Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама (2018) које се односе на локалну самоуправу
пруже исцрпан одговор на већи део питања које је тема овог рада. То је неопходна
база за уређење токова саобраћаја возила са опасним теретом која свакако у
лимитираним условима ограничених путних капацитета неће искључити опасну
робу из саобраћаја, али ће допринети управљању ризиком. Помињање виталних
објеката у насељу је у функцији доприноса развијању свести о ризику.
Ризик у транспорту опасне робе кроз насеље, у сврху овог рада, подразумева
вероватноћу настанка ванредног догађаја у транспорту опасне робе. Фокус је на
вероватноћи настанка ванредног догађаја у превозу опасне робе кроз насеље на коју
утиче више различитих фактора, као нпр. техничка исправност возила, техничка
исправност амбалаже, покретне опреме под притиском, односно цистерне,
контејнер-цистерне и др.
Свест о ризику је у статусу отвореног питање, иако се некима може чинити као
сувишно питање на које је одговор очигледан чак и лаику да не говоримо стручњаку
из области транспорта опасног терета.
Од човека до човека, односно од стручњака до стручњака нивои свести о ризику
су различити. Разликују се по дубини и ширина познавања и вербализовања
последице ванредног догађаја са опасном робом у транспорту. С обзиром да нивои
свести о ризику и сам ризик представљају посебно подручје истраживања у овом
раду ћемо се задржати само на овој напомени.
Ипак, познавајући начин формирања свести о ризику од опасне робе у
транспорту, кроз вишедеценијско бављење питањима и ризицима транспорта
опасне робе, може се са сигурношћу рећи да се свест о ризику не формира у неком
коначном догађају или ограниченом процесу у смислу, није је било па је сад има.
Тако се не може формирати свест о ризику. Она се формира ширењем и
продубљењем знања из различитих сегмената широке области транспорта опасне
робе која се често, погрешно поистовећује са превозом опасне робе. Под
„продубљивањем знања“ подразумева се попуњавање појединих празних места у
теоретском познавању појединости које носе део ризика транспорта опасне робе, с
тим да је за формирање функционалне свести о ризику, неопходан лични увид тј.
искуство последице деловања опасне материје, али и последице нестручног
руковања опремом амбалаже, посуде или цистерне. Под „функционалном свести“ о
ризику од транспорта опасне робе подразумева се способност за давање исцрпног
одговора, који се потврђује у пракси, на свако конкретно питање које може бити
отворено при разматрању ризика транспорта опасне робе у конкретним условима у
насељу. Када се помиње „исцрпан одговор“, подразуме се решење на постављено
питање којим се непредвидив ризик своди на прихватљив (с аспекта применљивих
одредби важећих прописа, стандарда, норми и сл.), односно којим се непредвидив
ризика смањује уз јасно дате услове под којима се може свести на прихватљив, у
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контексту у којем се тражи одговор. И на крају, под „контекстом“ подразумева се
скуп свих чинилаца који могу довести до ванредног догађаја у транспорту опасне
робе, почев од техничких аспеката транспорта опасне робе до субјективних
околности учесника у транспорту опасне робе.
Правилником о саобраћајној сигнализацији (2017) уведена три саобраћајна знака
II-8 (забрана саобраћаја за возила која превозе материје које могу да изазову
загађење воде) и II-9 (забрана саобраћаја возилима која превозе експлозив, односно
лако запаљиве материје), односно II-9.1 (забрана саобраћаја возилима која превозе
опасне терете) који означавају пут или део пута на коме је саобраћај таквим возилим
забрањен. Овакви саобраћајне знакови се веома ретко могу видети.
Управљање ризиком је у надлежности више прописа, последњи објављени је
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.
Управљање ризиком је предмет такође и Акта о процени ризика према Закону о
безбедности и здрављу на раду, али за нас је Безбедносни план најважнији документ
о управљању ризиком који проистиче из највишег правног акта, из европског
споразума ADR 1.10.3.2 (у уводном делу поменут је и RID).
Сва три акта, Процена ризика од катастрофе, Акт о процени ризика и
Безбедносни план су акти безбедносног карактера са проценом ризика по живот и
здравље људи и животну средину са незнатним разликама. Акт о процени ризика
даје нагласак на радном месту, Безбедносни план је усмерен на опасност од
масовних разарања и губитака људских живота до која може да доведе злонамерни
утицај са стране, а План ризика од катастрофе биће сачињен према акту који донесе
Влада (у време припреме рада Уредба о томе још није донета), али несумњиво је из
истог подручја ризика по живот и здравље људи и животну средину који могу бити
угрожени делатношћу привредног субјекта (наравно уз елементарне непогоде и
друге узроке).
4.

РИЗИЦИ ПРИ ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ КРОЗ НАСЕЉЕ

Када говоримо о капацитету опасности неке материје која је сврстана под УН
број ADR треба да имамо на уму да класификација материје у класу опасности за
транспорт није идентична са пуним капацитетом опасности те материје који
представљају све опасне особине и које се одмах испољавају или се под одређеним
условима могу испољити. Пример бензин (УН 1203) који спада према ADR у класу
3, тј. у запаљиве материје са тачком паљења од највише 60оC, може приликом
истицања из оштећене амбалаже тј. цистерне уз присуство извора паљења довести
и до експлозивне реакције. Следећи пример са винил хлоридом је врло поучан. То
је према ADR гасовита материја класе 2 УН 1086 која је запаљива. Остале особине
као што су експлозивност под одређеним условима и канцерогеност. Његовим
саогоревањем добија се гасовита материја фолген која се користи за производњу
бојних
отрова
(http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:149511spasavanje - beograda, 11.2.2019.).
Оваквих примера има наравно много и то је познато или би требало да буде
познато токсиколошким екипама здравствених установа.
Поред наведених примера опасности које потичу од особина материје која се
ослободи у транспорту опасне робе, посебно значајно подручје ризика је оно које
потиче од начина паковања под притиском нпр. гасова техничких, медицинских али
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и најраспрострањенијег тачног нафтног гаса који има широку примену као
енергетски гас од индустријских до угоститељских објеката, као и у домаћинствима.
Руковање покретном опремом под притиском захтева упознатост са начином
руковања и ризицима неодговарајућег поступања са том опремом које директно
угрожава особу која рукује опремом, али и особе у непосредном окружењу.
Од потенцијалне опасности опасне робе у транспорту прелазак у непосредну
опасност могућ је на више начина:
• употребом неисправне амбалаже, посуде под притиском или цистерне
за транспорт опасне робе која је намењена за транспорт опасне робе,
• употребом амбалаже, посуде под притиском или цистерне која није
намењена за транспорт опасне робе (или односне опасне робе),
• неисправним руковањем опремом посуде са опасном робом превозне
јединице (нпр. за одржавање температуре опасне материје),
• саобраћајним незгодама у којима су учествовала возила са опасном
робом,
• екстремни временски услови.
Случајеви ослобађања опасне материје који потичу од неисправне амбалаже,
посуде под притиском или цистерне намењене за транспорт опасне робе су
местимични. Данас је могуће у Републици Србији набавити нову покретну опрему
под притиском или цистерну са одобрењем типа или признањем одобрења типа који
је издао инострани орган. Нешто компликованија је ситуација са амбалажом,
картонском, дрвеном, пластичном, комбинованом и сл. која је намењена за
транспорт опасног терета, али и ту су видљиви помаци у односу на претходни
период. Ипак нешто чешћи су случајеви код IBC (велико средство за паковање, у
Србији најчешће комбинован метал пластика) код којих је било случајева цурења
на оштећену славину због чега се мора пажљиво руковати при утовару или истовару,
односно при слагању један на други.
Није ретка употреба амбалаже, посуда под притиском или цистерни, као и IBC
која није намењена за транспорт опасне робе. Што због изостанка стручних
контрола и инспекцијског надзора у пуном капацитету према броју учесника у
транспорту опасне робе што због непознавања или игнорисања ризика, има примера
са оваквим злоупотребама са веома тешким последицама по живот и здравље људи
и околине. Било је појава при увозу нпр. пестицида из Кине који су упаковани у
јефтинију амбалажу од рециклираног материјала у контејнер, која се распадала при
дистрибутивном транспорту и манипулацији при истовару/утовару.
У нешто ређу групу ванредних догађаја спадају они до којих долази због
неисправног руковања опремом за одржавање температуре која се налази на
транспортним средствима нестабилних опасних материја (као што су пероксиди)
које се морају одржавати у одређеном температурном режиму. С обзиром да у
Србији немамо развијене прерадне капацитете који користе пероксиде због којих би
транспорт био чешћи, пажња је усмерена према транзиту оваквих материја.
Ситуације које носе највећи ризик ослобађања опасне материје су саобраћајне
незгоде приликом којих до ослобађања опасне материје долази услед силине
деформације посуде. Ови примери су карактеристични за:
• брзине веће од дозвољених за насељено место које се углавном
остварују на државним путевима I и II реда непосредно поред или кроз
насеље када је реч о возилима цистернама:
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незгода коју је проузроковало друго возило,
или возило цистерна због нпр. нестручног управљања које
ствара таласање товара у кривинама или кружним токовима у
мери која доводи до превртања,
o или због техничке неисправности система за кочење,
компатибилност ебс и абс система тегљача и полуприколице
што такође врло често доводи до превртања, и сл.;
• за неправилно товарење на/у превозну јединицу, односно за техничку
неисправност возила.
Као последицу неправилног товарења или неприлагођене брзине у насељу, висок
потенцијални ризик је код оне категорије возила која учествују у саобраћају на
жалост и без основних ознака на возилу (комби најчешће) као што је нпр. боце са
хлором за водовод у насељу или активном материјом за производњу пестицида и сл.
Екстремни временски услови значајно повећавају вероватноћу ванредних
догађаја у транспорту опасне робе посебно у ситуацијама застоја у саобраћају
проузрокованих тзв. саобраћајним чеповима или кваровима на возилу односно
административним разлозима. Ситуације саобраћајних чепова су све чешће у већим
насељима чији развој није праћен додатном саобраћајном инфраструктуром
посебно у време радова на одржавању саобраћајница
Има индиција да се опасна роба превози и брзом поштом, без упознатости
особља са ризиком којем се излажу. Надамо се да су то врло ретки примери.
Паркирањем возила цистерни нарочито из различитих разлога, прописаног
одмора возача, личне потребе возача, поштовања прописане процедуре нрп.
царинске, возила која превозе опасну робу, посебно возила цистерни при високим
летњим температурама, повећава се ризик од настанка ванредног догађаја чега смо
били сведоци протеклих година са процуривањем на вентилу (посебно код
железничких кола цистерни) на повећаним температурама. Тај ризик се повећава
уколико је више возила цистерни у непосредној близини паркирано.
o
o

5.

ЗАКЉУЧЦИ

Уређење транспорта опасне робе кроз насеље је у потпуно запуштеном стању у
Републици Србији. Масовна је појава да на саобраћајницама нема саобраћајних
знакова за забрану саобраћаја возилима која превозе опасне материје.
Неопходно је да пројектом техничког регулисања саобраћаја локалним путевима
кроз насеље ово питање буде решено у што краћем периоду.
Веома је важно при том, због поштовања процедуре јавне набавке да пројектни
задатак предмета јавне набавке (Пројекат техничког регулисање саобраћаја на
уличној мрежи насеља) садржи исцрпно спецификован захтев за уређење токова
саобраћаја возила са опасном робом. Циљ пројекта треба да оствари забрану
саобраћаја поред објеката приоритетне заштите, забрану паркирања у целини у
насељу, али и регулисање саобраћаја са допунским таблама којима ће се у вршном
часовном оптерећењу из саобраћаја искључити возила са опасним материјама.
Потребно је овим пројектом омогућити саобраћај доставних возила која снабдевају,
али уз забрану снабдевања бензинских станица у периоду од 6.00 до 20.00 часова.
Очекујемо да, уређење транспорта опасне робе кроз насеље, буде подстицај за
израду Студије процене ризика транспорта опасне робе у Републици Србији која ће
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генерисати допуну Генералног урбанистичког плана и Детаљног урбанистичког
плана, картама ризика поред саобраћајница са финансијским изразом за подстицање
градње објеката у делатностима које нису толико осетљиве као нпр. прехрамбена.
Веома је важно да учесници у транспорту опасног терета буду стимулисани да
поштују прописе, не само казненом политиком него пре свега кроз смањење намета
њиховом пословању. Под наметом подразумевамо захтеве различитих прописа у
истом подручју, управљања ризиком настанка ванредног догађаја. Државна управа
свакако може пронаћи механизам да растерети привредне субјекте вишеструких
трошкова за акте којима се управља ризиком од ванредног догађаја. Потребно је да
приоритет имају акти настали као обавеза из међународних прописа, као виших
правних аката у односу на законе. Такође, сви учесници у транспорту опасне робе,
који су се организовали према стандардима SRPS EN 9001 и 14001 морају имати
другачији третман пред захтевом за неким од поменутих аката управљања ризиком
од настанка ванредног догађаја, катастрофе и сл.
6.

ЛИТЕРАТУРА
[1] Закон о транспорту опасне робе (2016), Службени гласник Републике Србије бр.
104/16 и 83/18.
[2] Правилник о начину транспорта опасног терета кроз заштићене зоне (2015),
Службени гласник Републике Србије бр. 75/2015.
[3] Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама у
(2018), Службени гласник Републике Србије бр. 87/18.
[4] Закон о безбедности саобраћаја на путевима (2009), Службени гласник Републике
Србије бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18 и 87/18.
[5] Правилник о саобраћајној сигнализацији (2017), Службени гласник Републике
Србије бр. 85/17.
[6] Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености (2009),
Службени гласник Републике Србије бр. 36/2009.
[7] Закон о хемикалијама (2009), Службени гласник Републике Србије бр. 36/09, 88/10,
92/11, 93/12 и 25/15.
[8] Петровић Гегић, А (2012). Управљање отпадом у графичкој индустрији, Нови Сад
9-10

270

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“
Србија, Копаоник, Хотел Краљеви Чардаци,
10 – 13. април 2019.

14th International Conference
“Road Safety in Local Community”
Serbia, Kopaonik, Hotel Kraljevi Čardaci,
April 10 – 13, 2019.

ИСТРАЖИВАЊЕ ПРОПУСТА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ И
ОКОЛНОСТИ НАСТАНКА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА
АУТОНОМНИМ ВОЗИЛИМА У РАСКРСНИЦИ
INVESTIGATING THE MISTAKES OF PARTICIPANTS IN TRAFFIC
AND THE CIRCUMSTANCES OF TRAFFIC ACCIDENTS WITH
AUTONOMOUS VEHICLES AT THE INTERSECTION
Ђорђе Петровић1, Далибор Пешић2, Бојана Милошевић3, Радомир
Мијаиловић4
Резиме: С обзиром на чињеницу да већину саобраћајних незгода изазове човек, очекује се да
смањењем утицаја човека на саобраћај дође и до смањења броја саобраћајних незгода.
Аутономна возила представљају један од начина како да се смањи директан утицај пропуста
учесника у саобраћају. Анализом просторне расподеле саобраћајних незгода са аутономним
возилима на подручју Калифорније, утврђено је да се преко 70% саобраћајних незгода са
аутономним возилима догодило у раскрсници. Имајући ово у виду, од великог значаја је
упоредити околности настанка саобраћајних незгода са аутономним возилом и саобраћајних
незгода са искључиво конвенционалним возилима у раскрсници. Током анализе као
статистички алат коришћена је мултиномна логистичка регресија. Овај статистички алат је
изабран као алат који је погодан за анализу утицаја независних променљивих на категоријске
променљиве. У раду су такође анализирани пропусти учесника у саобраћају и околности у
којима су се ови пропусти догодили. Посебан акценат је стављен на карактеристике пута и
околине својствене за настанак ових незгода. На основу анализе добијених резултата
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дефинисане су мере и уређаји који утичу на смањење броја саобраћајних незгода у којима
учествују аутономна возила. .
Кључне речи: аутономно возило, саобраћајна незгода, безбедност саобраћаја, раскрсница,
мултиномна логистичка регресија.
Abstract: Considering the fact that most traffic accidents are caused by a human, it is expected that
the reduction of the human influence on traffic will also result in a decrease in the number of traffic
accidents. Autonomous vehicles are one of the ways to reduce the direct influence of human
mistakes on traffic. By analyzing the spatial distribution of traffic accidents with autonomous
vehicles in the California, it has been found that over 70% of traffic accidents with autonomous
vehicles occurred at a intersection. Therefore, it is very important to compare the circumstances
surrounding the occurrence of traffic accidents with an autonomous vehicle and traffic accidents
with only conventional vehicles at the intersection. For the analysis was used statistical tool
multinomial logistic regression. This statistical tool is selected as a tool that is suitable for analyzing
the impact of independent variables on categorical variables. This paper also analyzes the mistakes
of traffic participants and the circumstances in which these mistakes occurred. A special emphasis
is given on the characteristics of the road and the environment characteristic for the occurrence of
these accidents. Based on the analysis of the obtained results defined measures and devices that
influence the reduction of the number of traffic accidents involving autonomous vehicles.
Keywords: autonomous vehicle, traffic accident, road safety, intersection, multinomal logistic
regression.

1.

УВОД

Тренутно се врше тестирања аутономних возила широм света, а највећи број
ових тестирања обавља се на подручју Сједињених Америчких Држава (САД).
Поједине компаније већ су оствариле преко 5 милиона пређених километара
аутономним возилима у више држава на подручју САД (Waymo, 2018). Процене
говоре да ће 2050. године аутономна возила чинити преко 80% укупне продаје
возила, преко 40% у укупној флоти возила и преко 50% укупне пређене
километраже свих возила (Litman, 2018). С обзиром на тренутно стање и процене
будућег развоја аутономних возила, дефинитивно ова возила представљају
будућност друмског саобраћаја.
Масовним увођењем аутономних возила може се очекивати значајно смањење
саобраћајних незгода које су настале услед људских грешака. Оптимистичне
процене говоре да ће у тренутку када аутономна возила буду чинила 90% удела на
тржишту, број саобраћајних незгода и погинулих опасти за чак 90% (Fagnant and
Kockelman, 2015). Сличне процене износе и Unselt et al. (2013) који процењују да
2070. године у Немачкој неће бити саобраћајних незгода које су настале као пропуст
возача.
Иако су процене користи аутономних возила за безбедност саобраћаја прилично
оптимистичне први резултати тестирања аутономних возила нису у складу са
очекивањима. Наиме, саобраћајна незгода са аутономним возилом на подручју
Калифорније догоди се на око сваке 42.000 миља (Dixit et al., 2016; Favarò et al.,
2018, 2017), док се незгода са конвенционалним возилом догоди на сваких 500.000
миља (Favarò et al., 2018, 2017), односно 2 милиона миља (Dixit et al., 2016). Дакле,
значајно чешће се догађају саобраћајне незгоде са аутономним возилом. Међутим,
треба имати у виду различите начине прикупљања података који се односе на
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саобраћајне незгоде са аутономним возилима и конвенционалним возилима.
Извештаји о саобраћајним незгодама са аутономним возилом на путевима
Калифорније који су коришћени у конкретним истраживањима (Dixit et al., 2016;
Favarò et al., 2018, 2017) обухватали су све незгоде без обзира колика је њихова
величина последица. Већина незгода са аутономним возилима је са мањим
последицама – материјалном штетом или лаком телесном повредом. Наиме, Favarò
et al. (2017) су пронашли да је 92,3% незгода са аутономним возилима било
искључиво са материјалном штетом, док су преостале незгоде поред материјалне
штете изазвале и лакше повреде путника у возилу. С обзиром да је имплементација
аутономних возила још у повоју није могуће са сигурношћу тврдити њихов
емпиријски утицај на безбедност саобраћаја.
До сада спроведеним истраживањима није вршено поређење настанка
саобраћајних незгода са учешћем аутономног возила у односу на саобраћајне
незгоде у којима су учествовала само конвенционална возила. Поред тога, до сада
акценат није стављен на специфичну локацију настанка саобраћајних незгода –
раскрсница. Из тог разлога, циљ овог рада је да упореди околности настанка
саобраћајних незгода са аутономним возилом, у различитим режимима кретања, и
саобраћајних незгода са искључиво конвенционалним возилима у раскрсници. На
овај начин, побољшава се разумевање односа аутономног и конвенционалног
возила у раскрсници са аспекта настанка саобраћајних незгода. На основу
спроведених анализа, дат је предлог мера и будућих истраживања којe би
побољшале разумевање између аутономних и конвенционалних возила у
саобраћају, и које би утицале на смањење броја саобраћајних незгода са учешћем
аутономних возила у раскрсници.
2.
2.1.

МЕТОДОЛОГИЈА
Креирање базе података

У овом раду анализиране су саобраћајне незгоде које су се догодиле на подручју
америчке савезне државе Калифорнија. Податке о саобраћајним незгодама са
аутономним возилима прикупља Калифорнијски секретаријат за моторна возила
(Californian Department of Motor Vehicles – CA DMV) и ови подаци су јавно доступни
(CA DMV, 2018). Подаци о саобраћајним незгодама са конвенционалним возилима
доступни су у више извора. У овом раду коришћени су подаци из Transportation
Injury Mapping System (TIMS) базе података (TIMS, 2018) због извршеног мапирања
саобраћајних незгода на подручју Калифорније.
Анализом извештаја о саобраћајним незгодама у којима су учествовала
аутономна возила пронађене су 124 саобраћајне незгоде са аутономним возилом на
укупно 110 локација у периоду од јануара 2015. до децембра 2018. године на
подручју Калифорније. Од укупно 110 локација њих 78 су раскрснице где се
догодило 90 саобраћајних незгода са аутономним возилом, што чини 72,6% свих
незгода са аутономним возилом. На овим раскрсницама у периоду од 2013. до 2017.
године догодила се 471 саобраћајна незгода са искључиво конвенционалним
возилима. Укупно 561 саобраћајна незгода је била предмет истраживања овог рада.
Саобраћајне незгоде за које нису били познати подаци о типу незгоде и
пропустима возача који су довели до настанка незгоде су били елиминисани из даље
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анализе. Типови незгода који су се догодили мање од 20 пута су такође
елиминисани. У креираној бази то су типови незгода чеони судар (16), ударац у
објекат (19) и превртање (6). Због лакше анализе и услед релативно малог узорка
сви пропусти су груписани у две велике групе: непоштовање прописа (непоштовање
саобраћајне сигнализације, неприлагођена брзина, непоштовање првенства пролаза,
непоштовање првенства пролаза пешака, прекршај од стране пешака и кретање
погрешном страном пута и сл.) и погрешно извођење маневра (небезбедна промена
саобраћајне траке, недржање одстојања, неправилно претицање/обилажење,
неправилно скретање, небезбедан почетак кретања и сл). Након извршених
корекција базе података преостао је узорак од 436 саобраћајних незгода.
2.2.

Статистичка анализа

У овом раду коришћен је статистички алат – мултиномна логистичка регресија.
Овај тип регресије је погодан приликом обраде категоријских променљивих. Наиме,
циљне променљиве овог рада тип саобраћајне незгоде и пропусти за настанак
незгоде су категоријске променљиве. Општи модел мултиномне логистичке
регресије за референтну j* категорију зависне променљиве гласи:
log �

П𝑖𝑖𝑖𝑖

П𝑖𝑖𝑖𝑖∗

� = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑇𝑇 𝛽𝛽𝑗𝑗 , 𝑗𝑗 ≠ 𝑗𝑗 ∗

(1)

где XiT представља транспоноване вредности вектора независне променљиве 𝑋𝑋𝑖𝑖 .
Вектор Xi означава независну променљиву, где i представља редни број
опсервације. Параметар βj представља коефицијент вектора за ј-ти ниво зависне
променљиве. Практично, k-ти елемент параметра βj представља промену логаритма
шанси за категорију j наспрам рефернтне категорије ј*, уколико дође до повећања за
једну јединичну вредност k-те независне променљиве, под условом да су све остале
променљиве константе. Избор референтне категорије не утиче на квалитет модела,
али утиче на промену вредности коефицијената модела. У овом раду вршена је
ротација референтних категорија како би се добиле свеобухватне информације о
међусобном односу категорија зависних променљивих.
За појединачни утицај независних променљивих на зависне променљиве
израчунавана је χ2 статистика која тестира нулту хипотезу: „Сви регресиони
коефицијенти независне променљиве су једнаки нули“. Провера оправданости
употребе модела вршена је помоћу Pearson χ2 тест статистике који тестира нулту
хипотезу: „Модел има добро поклапање са подацима“. Статистички значајне
разлике се усвајају за ниво од 0,05.
За потребе овог истраживања креирана су три модела мултиномне логистичке
регресије: модел за типове саобраћајних незгода без категорије пешака
(променљива са 3 категорије), модел за типове саобраћајних незгода укључујући и
пешаке (променљива са 4 категорије), али без испитивања утицаја аутономних
возила у конвенционалном режиму и модел за пропусте настанка саобраћајне
незгоде (променљива са 2 категорије). Креирање два модела за анализу типова
саобраћајних незгода извршено је због непостојања саобраћајних незгода са
пешаком у ком је учествовало аутономно возило у конвенционалном режиму. С
обзиром да регресиони модел за пропусте настанка саобраћајних незгода има 2
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категорије, овај модел представља модел бинарне логистичке регресије. Независне
променљиве чији се утицај испитује су: учесник у незгоди (аутономно возило у
аутономном режиму, аутономно возило у конвенционалном режиму или
конвенционално возило), број саобраћајних трака, семафор и тип пута. Приликом
анализе посебан акценат је стављен на променљиву учесник у незгоди.
3.

РЕЗУЛТАТИ

Применом мултиномне логистичке регресије креирани су модели за испитивање
утицаја категорија независних променљивих на типове саобраћајних незгода без
категорије пешака (Табела 1 и 2), на типове саобраћајних незгода укључујући и
пешаке, али без испитивања утицаја аутономних возила у конвенционалном режиму
(Табела 3) и пропусте који су довели до настанка саобраћајних незгода (Табела 4).
Тестирањем хипотеза о појединачном утицају независних променљивих на зависну
утврђено је да променљиве број саобраћајних трака χ2 = 4,430 (df = 2; p = 0,351) и
семафор χ2 = 1,625 (df = 1; p = 0,444) немају утицај на зависну променљиву тип
саобраћајне незгоде без категорије пешака. Са друге стране, тестирањем
појединачног утицају независних променљивих на зависну променљиву тип
саобраћајне незгоде укључујући и пешаке, али без испитивања утицаја аутономних
возила у конвенционалном режиму пронађено је да променљива семафор χ2 = 2,597
(df = 1; p = 0,458) нема утицај на посматрану зависну променљиву. Код модела који
анализира пропусте две променљиве нису показале статистички значајан утицај и
то променљиве семафор χ2 = 0,006 (df = 1; p = 0,940) и тип пута χ2 = 4,526 (df = 2; p
= 0,104). Вредност Pearson χ2 тест статистике за оцену модела који испитује утицај
независних променљивих на типове саобраћајних незгода без категорије пешака
износи χ2 = 8,335 (p = 0,401), што оправдава употребу овог модела. Добар модел
добија се и када се испитује утицај независних променљивих на типове
саобраћајних незгода укључујући и пешаке, али без испитивања утицаја аутономних
возила у конвенционалном режиму χ2 = 18,485 (p = 0,950). Pearson χ2 тест статистика
модела који разматра пропусте који су довели до настанка незгоде износи χ2 = 2,591
(p = 0,628), и такође оправдава употребу креираног модела.
Табела 1. Мултиномна логистичка регресије за типове саобраћајних незгода без
категорије пешака – референтна категорија: упоредна вожња
Променљива
Сустизање
Учесник у
незгоди
Тип пута
Бочни судар
Учесник у
незгоди
Тип пута

Категорија

Референтна
категорија

B

P

OR

95% ИП за OR
доња горња

АВ у конвенц. режиму
АВ у аутоном. режиму
Физички раздвојен
кол.
Двосмерни пут

Конвенц.
возило

1,003
1,677

0,145
<0,01

2,725
5,352

0,708
2,214

10,49
12,94

Једносмерни
пут

1,968

<0,01

7,159

2,859

17,93

0,067

0,852

1,069

0,531

2,150

АВ у конвенц. режиму
АВ у аутоном. режиму
Физички раздвојен
кол.
Двосмерни пут

Конвенц.
возило

-0,067
-2,699

0,926
0,013

0,935
0,067

0,226
0,008

3,877
0,561

Једносмерни
пут

0,688

0,145

1,990

0,789

5,019

0,020

0,952

1,020

0,536

1,939
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Табела 2. Мултиномна логистичка регресије за типове саобраћајних незгода без
категорије пешака – референтна категорија: бочни судар
Променљива
Сустизање
Учесник у
незгоди
Тип пута

Категорија
АВ у конвенц.
режиму
АВ у аутоном.
режиму
Физички раздвојен
кол.
Двосмерни пут

Референтна
категорија

Конвенц.
возило
Једносмерни
пут

95% ИП за OR
доња
горња

B

P

OR

1,070

0,050

2,915

0,999

8,303

4,376

<0,01

79,52

10,711

590,3

1,280

<0,01

3,597

1,837

7,042

0,047

0,885

1,048

0,554

1,982

Табела 3. Мултиномна логистичка регресије за типове саобраћајних незгода укључујући и
пешаке, без аутономних возила у конвенционалном режиму – референтна категорија:
пешак
Променљива

Категорија

Упоредна вожња
Учесник у
АВ у аутоном. режиму
незгоди
Једна
Број саобр.
трака
Две
Физички раздвојен
кол.
Тип пута
Двосмерни пут
Сустизање
Учесник у
АВ у аутоном. режиму
незгоди
Једна
Број саобр.
трака
Две
Физички раздвојен
кол.
Тип пута
Двосмерни пут
Бочни судар
Учесник у
АВ у аутоном. режиму
незгоди
Једна
Број саобр.
трака
Две
Физички раздвојен
кол.
Тип пута
Двосмерни пут

Референтна
категорија

Конвенц.
возило
Три и више
Једносмерни
пут
Конвенц.
возило
Три и више
Једносмерни пут
Конвенц.
возило
Три и више
Једносмерни
пут

95% ИП за OR
доња горња

B

P

OR

2,270

0,040

9,675

1,113

84,08

-2,100
-0,237

<0,01
0,619

0,122
0,789

0,035
0,309

0,426
2,011

-0,163

0,770

0,849

0,285

2,530

1,337

<0,01

3,808

1,557

9,316

4,035

<0,01

56,53

7,184

445,0

-1,776
0,208

<0,01
0,630

0,169
1,231

0,051
0,529

0,563
2,863

1,906

<0,01

6,725

2,752

16,44

1,311

<0,01

3,711

1,533

8,984

-0,551

0,700

0,577

0,035

9,519

-1,342
-0,122

0,011
0,768

0,261
0,885

0,093
0,393

0,733
1,991

0,449

0,318

1,567

0,649

3,786

1,159

<0,01

3,188

1,466

6,932

Анализом резултата добијених мултиномном логистичком регресијом за типове
судара без категорије пешака уочава се да аутономна возила у аутономном режиму
у односу на конвенционална возила чешће учествују у незгодама типа сустизање
него ли у свим осталим типовима незгода. На пример, из Табеле 1 се види да су 5,4
пута веће шансе да ће аутономно возило у аутономном режиму у односу на
конвенционално возило учествовати у незгоди типа сустизање него ли типа
упоредна вожња у раскрсници, уколико сви остали параметри остану константни. У
односу на незгоде типа бочни судар ови резултати су још и значајнији. Наиме,
бележе се око 80 пута веће шансе у односу на незгоде типа бочни судар (Табела 2).
Анализом модела мултиномне логистичке регресије који укључује и пешаке (Табела
3), али без категорије аутономних возила у конвенционалном режиму, уочава се да
су 56,5 пута веће шансе да ће аутономно возило у аутономном режиму у односу на
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конвенционално возило учествовати у незгоди типа сустизање него ли типа пешак
у раскрсници Поређењем осталих парова типова незгода уочава се да аутономна
возила у аутономном режиму у односу на конвенционална возила чешће учествују
у незгодама типа упоредна вожња него у незгодама типа бочни судар, око 15 пута
(Табела 1) и пешак, око 10 пута (Табела 3). Карактеристично за први модел
мултиномне логистичке регресије (Табела 1 и 2) је и то да нису уочене значајне
разлике између категорија аутономно возило у конвенционалном режиму и
конвенционално возило. Остале променљиве, које унапређују квалитет модела,
имале су статистички значајан утицај приликом поређења неколико парова типова
саобраћајних незгода.
Табела 4. Бинарна логистичка регресије за групу пропуста за настанак саобраћајне незгоде
– референтна категорија: погрешно извођење маневра
Променљива

Категорија

Непоштовање прописа
АВ у конвенц. режиму
Учесник у
незгоди
АВ у аутоном. режиму
Једна
Број саобр.
трака
Две

Реферeнтна
категорија
Конвенц.
возило
Три и више

B

P

OR

-0,943
-1,264
0,480
-0,266

0,043
<0.01
0,155
0,304

0,390
0,282
1,616
0,766

95% ИП за OR
доња
горња

0,156
0,160
0,834
0,461

0,972
0,498
3,134
1,273

Модел бинарне логистичке регресије за групе пропуста који су довели до
настанка саобраћајне незгоде показује да непоштовање прописа, у односу на
погрешно извођење маневра, чешће доводи до настанка саобраћајних незгода са
конвенционалним возилима него са аутономним возилима, без обзира на режим
кретања. Конкретно, аутономно возило у аутономном режиму у односу на
конвенционално возило има 3,5 пута веће шансе да учествује у незгоди изазваној
пропустом погрешног извођења маневра него у незгоди изазваној пропустом
непоштовање прописа, под условом да су све остали параметри не промењени
(Табела 4). Овај однос је нешто мањи када се упореде аутономна возила у
конвенционалном режиму и конвенционална возила и износи 2,6 (Табела 4).
Променљива број саобраћајних трака не утиче значајно на посматрану зависну
променљиву.
4.

ДИСКУСИЈА

Применом мултиномне логистичке регресије за типове саобраћајних незгода
утврђено је да су незгоде типа сустизање значајно чешће у односу на све остале
анализиране типове незгода, када се пореде категорије учесника у незгоди
аутономно возило у аутономном режиму са конвенционалним возилом. Разлог за
постојање овако великих разлика може да буде у чињеници да возачи у
конвенционалним возилима још увек нису довољно навикнути на начин кретања
аутономних возила у аутономном режиму приликом проласка кроз раскрсницу.
Кретање аутономних возила у аутономном режиму пројектовано је тако да
апсолутно поштује саобраћајне прописе: не прекорачују ограничење брзине, не возе
агресивно, не компензују ризик, немају закаснеле реакције, немају периоде ометене
пажње и сличне недостатке карактеристичне за човека (Fagnant and Kockelman,
2015). Због тога, првенствено грешке возача конвенционалних возила услед
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агресивније вожње у раскрсници доводе до настанка саобраћајних незгода типа
сустизање. Наиме, самопријављени проценат прекорачења брзине у насељу у 38
земаља света износи чак 61% (Meesmann et al., 2018). С обзиром на постојање
друштвено прихватљивих одговора, овај проценат се може сматрати још и већим.
Резултате који иду у прилог овим закључцима добили су и Tibljaš et al. (2018), који
су прогнозирали да ће са порастом удела аутономних возила у аутономном режиму
у саобраћајном току доћи до повећања броја конфликата типа сустизање на
кружним раскрсницама.
Са друге стране, типови незгода бочни судар и пешак у раскрсници се ређе
бележе код аутономних возила у аутономном режиму него код конвенционалних
возила у односу на остале типове незгода. Главни разлог за овакве резултате за тип
незгоде бочни судар може бити претпоставка да аутономна возила у аутономном
режиму имају бољи преглед ситуације у раскрсници у односу на возаче
конвенционалних возила. Уз помоћ сложених система за перцепцију околине и
предикцију кретања објеката у околини аутономна возила у аутономном режиму
имају могућност да свеобухватније виде саобраћајну ситуацију и донесу одлуку на
који начин проћи кроз раскрсницу. Због тога аутономна возила у аутономном
режиму неће ући у раскрсницу, осим ако услови за то нису безбедни. Слично као и
код бочних судара, аутономна возила у аутономном режиму прате кретање пешака
у саобраћају и врше предикцију кретања, с тим да током тог праћења и предикције
аутономна возила у аутономном режиму нису ометена другим утицајима који су
карактеристични за човека. Иако постоји бојазан о утицају аутономних возила у
аутономном режиму на безбедност рањивих учесника у саобраћају (Brar and
Caulfield, 2017; Sandt and Owens, 2017), ипак се може рећи да су пешаци безбеднији
када се у њиховом окружењу крећу аутономна возила у аутономном режиму. Ово је
сагласно и са перцепцијом пешака у истраживању које су спровели Hulse et al. (2018)
на узорку од око 1.000 испитаника у Уједињеном Краљевству.
Поређењем учесталости типова саобраћајних незгода међу категоријама
аутономних возила у конвенционалном режиму и конвенционалних возила нису
утврђене статистички значајне разлике. Овакав закључак се може сматрати и
очекиваним јер је у оба случаја главни доносилац одлука човек.
У односу на конвенционална возила код аутономних возила, у свим режимима,
су ређе саобраћајне незгоде у раскрсници које су настале услед пропуста возача
непоштовање прописа него ли услед погрешног извођења маневра. С обзиром да се
аутономна возила у аутономном режиму крећу тако да поштују саобраћајне прописе
(Fagnant and Kockelman, 2015) и предвиђају путање кретања других учесника у
саобраћају, без обзира да ли су оне у складу са прописима, очекивано је да
аутономна возила у аутономном режиму ређе учествују у незгодама насталим као
последица непоштовања пропуста. Ређи пропусти типа непоштовање прописа код
аутономних возила у конвенционалном режиму се могу објаснити претпоставком
да возачи аутономних возила са више пажње управљају возилима него што то чине
возачи конвенционалних возила. Генерално се може рећи да аутономна возила
покушавају да компензују ризик који стварају возачи конвенционални возила.
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5.

ЗАКЉУЧАК

Боље разумевање настанка саобраћајних незгода са аутономним возилом
омогућиће управљачима безбедности саобраћаја у локалним заједницама да
применом адекватних мера и политика омогуће ефикасну имплементацију ових
возила. Поред потенцијалног унапређења безбедности саобраћаја, већа употреба
аутономних возила са собом ће донети и друге бенефите као што су смањење
саобраћајних загушења, смањење потрошње горива и емисије издувних гасова,
унапређење мобилности, смањење потребе за возачима, ефикасније коришћење
паркинга, економске уштеде, олакшавање људских живота (Fagnant and Kockelman,
2015). Из тог разлога, веома је значајно за локалне заједнице да у самом почетку
смањe број саобраћајних незгода са аутономним возилима како би позитивни
ефекти коришћења ових возила дошли до пуног изражаја.
У овом раду вршено је поређење саобраћајних незгода са аутономним возилом,
у различитим режимима кретања, у односу на незгоде са конвенционалним
возилима у раскрсници. Применом мултиномне логистичке регресије утврђено је да
аутономна возила у аутономном режиму у односу на конвенционална возила чешће
учествују у незгодама типа сустизање у односу на све остале типове саобраћајних
незгода. Добра страна увођења аутономних возила је смањење броја незгода типа
бочни судар и пешак, које су тежих последица по учеснике у незгоди. Иако се још
увек не може са сигурношћу рећи да аутономна возила у аутономном режиму
изазивају мање саобраћајних незгода, може се уочити тренд да су незгоде са овим
возилима мањих последица. Резултати који су добијени анализом пропуста за
настанак незгоде показали су да су аутономна возила у стању да значајно смање
стопу саобраћајних незгода које су настале услед непоштовања саобраћајних
прописа у односу на стопу незгода насталих услед погрешног извођења маневра.
Имплементацијом аутономних возила додатно ће се компензовати пропусти других
возача који су повезани са непоштовањем прописа.
Практично, проблем сустизања аутономних возила од стране возача
конвенционалних возила би се могао делимично решити креирањем светлосних и
звучних уређаја који би додатно скретали пажњу возача конвенционалних возила о
промени начина кретања аутономних возила у аутономном режиму. У будућности
је потребно креирати аутономна возила тако да у што већој мери компензују грешке
возача конвенционалних возила, као што су грешке типа сустизање. У том циљу је
потребно унапредити прецизност постојећих мапа високе резолуције које користе
аутономна возила како би ова возила имала више маневарског простора за
компензацију грешака возача конвенционалних возила.
Током истраживања постојала су и извесна ограничења. Прво, с обзиром да
тестирање аутономних возила тек узима озбиљне размере није забележен велики
број саобраћајних незгода са овим возилима. Осим америчке савезне државе
Калифорнија остале државе у којима се тестирају аутономна возила још увек нису
обезбедиле јавне извештаје о настанку тих незгода или нису препознали аутономна
возила у својим евиденцијама. Још један проблем јесу некомплетне базе података о
саобраћајним незгодама са конвенционалним возилима, што је захтевало корекцију
почетне базе података и смањења узорка. Услед услова које је потребно задовољити
како би статистичка анализа била поуздана нису у обзир узете све категорије
зависних променљивих или су оне груписане.
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У будућим истраживањима акценат треба ставити на незгоде са аутономним
возилом у аутономном режиму. Такође, потребно је унапређивати постојеће базе
података о саобраћајним незгодама са аутономним возилима како би се у будућим
истраживањима могле вршити квалитетније анализе које би довеле до бољег
разумевања односа између човека возача и аутономних возила у аутономном
режиму. Поред тога, потребно је размотрити и појединачни утицај напредних
система безбедности саобраћаја која се користе код аутономних возила.
6.
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Ово истраживање је подржано од стране Министарства просвете, науке и
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PRIKAZ NOVOG MODELA UTICAJA DOBA DANA NA VREMENSKU
DISTRIBUCIJU SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PODRUČJU
REPUBLIKE SRBIJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA UČEŠĆE
TRAKTORA
OUTLINE OF A NEW MODEL OF TIME OF THE DAY IMPACT ON
TIME DISTRIBUTION OF TRAFFIC ACCIDENTS WITH SPECIAL
ATTENTION TO TRACTORS ON THE TERRITORY OF THE
REPUBLIC OF SERBIA
Dejan Bogićević1, Milan Stanković2, Nebojša Čergić3
Rezime: U zvaničnim Statističkim izveštajima o saobraćajnim nezgodama uglavnom se prikazuje
broj saobraćajnih nezgoda i njihove posledice po mesecima u toku godine, po danima u toku nedelje
i po satima u toku dana. Ovakav način prikazivanja distribucije saobraćajnih nezgoda ima veliki
nedostatak iz razloga što se zapostavlja uticaj doba dana, odnosno vidljivost u vreme nastanka
saobraćajne nezgode. Imajući u vidu prethodno navedene nedostatke Statističkih izveštaja, u ovom
radu je prikazana nova metodologija izrade i prikaza vremenske distribucije saobraćajnih nezgoda,
na području R. Srbije sa učešćem traktora, imajući u vidu činjenicu da je trajanje dnevne, odnosno
noćne vidljivosti različito po mesecima u toku godine. Osnovni cilj rada je da se na osnovu časovne
raspodele saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora na području R. Srbije (po Policijskim
upravama) i podataka o vremenu početka svitanja, izlaska i zalaska Sunca i završetka večernjeg
sumraka po mesecima, utvrdi pouzdan i precizan uticaj doba dana na nastanak ovih saobraćajnih
nezgoda.
Ključne reči: Saobraćajne nezgode, distribucija, doba dana, traktori
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PRIKAZ NOVOG MODELA UTICAJA DOBA DANA NA VREMENSKU DISTRIBUCIJU SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE SA POSEBNIM OSVTROM NA UČEŠĆE TRAKTORA

Abstract: Official statistical reports on traffic accidents mainly display the number of traffic
accidents and their consequences per month in a year, day in a week or hour in a day. Such fashion
of displaying the distribution of traffic accidents has a great flaw since the impact of the time of the
day, that is, visibility at the time of a traffic accident is neglected. Bearing in mind the previously
mentioned flaws of statistical reports, this paper shows the new methodology of design and outline
of time distribution of traffic accidents with tractors on the territory of the Republic of Serbia, taking
into account the fact that the duration of day, that is, night visibility is different per month in a year.
The main goal of the paper is to determine a reliable and precise impact of the time of the day on
occurance of such traffic accidents based on the hourly distribution of traffic accidents with tractors
on the territory of the Republic of Serbia (by Police departments) and the data on the time of the
beginning of daybreak, sunrise, sunset and the end of night fall per months.
Keywords: traffic accidents, distribution, time of the day, tractors

1.

UVOD

Dugogodišnje analize vremenske distribucije saobraćajnih nezgoda pokazuju da je
raspored saobraćajnih nezgoda veoma različit u toku pojedinih vremenskih perioda i to u
toku meseca u godini, dana u nedelji i časa u toku dana. Na vremensku distribuciju
saobraćajnih nezgoda utiče veći broj faktora od kojih su najvažniji: privredne i ostale
aktivnosti stanovništva, način i tempo života, organizacija i aktivnosti tokom slobodnog
vremena, vremenski i klimatski uslovi, turistička sezona, poljoprivredni radovi i sl. U
Izveštajima koji se publikuju na teritoriji R. Srbije od strane MUP-a Republike Srbije i
Agencije za bezbednost saobraćaja, vremenska distribucija saobraćajnih nezgoda
prikazuje se kroz raspodelu saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica po mesecima u toku
godine, po danima u toku nedelje i po satima u toku dana (ABS, 2018:34).
Ovakav prikaz stanja bezbednosti saobraćaja i analiza saobraćajnih nezgoda pruža
veliki broj informacija na osnovu kojih nadležni organi mogu usmeriti mere i aktivnosti u
cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. Međutim, ovakav prikaz
distribucije saobraćajnih nezgoda ima veliki nedostatak iz razloga što se u Statističkim
izveštajima zapostavlja uticaj doba dana, odnosno vidljivost u vreme nastanka saobraćajne
nezgode, kao jedan od najvažnijih uticajnih faktora.
U svojim Internim izveštajima, MUP Republike Srbije vodi evidenciju u kojoj se
evidentira uticaj doba dana na nastanak saobraćajnih nezgoda, na taj način što sve
saobraćajne nezgode koje su se dogodile u periodu od 22:00 h do 06:00 h tretira kao
saobraćajne nezgode u noćnim uslovima vožnje. Ovakav način evidencije uticaja doba
dana na nastanak saobraćajnih nezgoda je neprihvatljiv iz jednostavnog razloga što se
vremenski periodi dnevne i noćne vidljivosti značajno menjaju po mesecima u toku godine
(Bogićević et al, 2018:222).
Imajući u vidu značajan uticaj vidljivosti na nastanak saobraćajnih nezgoda kao i
činjenicu da u današnje vreme u saobraćaju učestvuje veliki procenat nepropisno
osvetljenih i neobeleženih traktora, predmet istraživanja biće vremenski raspored
saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora. U ovom radu prikazana je nova metodologija
na koji način je neophodno utvrditi i prikazati uticaj doba dana na vremensku distribuciju
saobraćajnih nezgoda na određenom području. Nova metodologija se zasniva na
uporednoj analizi raspodele saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica po mesecima u toku
godine i raspodele po satima u toku dana, uzimajući u obzir tačno vreme početka svitanja,
izlaska i zalaska Sunca i završetka večernjeg sumraka na određenom području.
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2.

KARAKTERISTIKE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA UČEŠĆEM
TRAKTORA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE

Opšte je poznata činjenica da je na područjima sa razvijenom poljoprivredom,
povećano prisustvo traktora u saobraćaju. Osnovni razlog veće upotrebe traktora leži u
činjenici da se agro-tehničke operacije često izvode na posedima koji su udaljeni od
ekonomskog dvorišta, a što zahteva izlazak traktora na javne puteve. Traktor u saobraćaju
na javnim putevima, predstavlja potencijalnu opasnost za nastanak saobraćajnih nezgoda,
pre svega zbog svojih tehničko-eksploatacionih karakteristika i to: male brzine kretanja,
mogućnosti da vuče jedno ili dva priključna vozila, kao i da nosi ili vuče priključna oruđa
i mašine koje koristi u radu.
Analizom većeg broja saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora, došlo se do zaključka
da se najveći broj saobraćajnih nezgoda događa prilikom kretanja neosvetljenog traktora
na javnim putevima, zatim prilikom uključivanja traktora u saobraćaj iz dvorišta, sa
atarskog puta ili neke druge površine i na kraju prilikom vožnje traktora u pravcu kada
vozači traktora naglo, bez uveravanja i prethodnog obaveštavanja, nepropisno menjaju
pravac kretanja, u želji da skrenu sa glavnog puta.
Zbog svojih specifičnosti, vozači traktora moraju dobro da poznaju karakteristike i
mogućnosti traktora, s obzirom na udaljenost od drugog vozila, stanje puta, vidljivost,
atmosferske prilike, stanje traktora, priključnih mašina, prikolice i tereta.
Tehnička neispravnost traktora je veoma čest razlog zbog kojeg dolazi do saobraćajnih
nezgoda. Vožnja traktora sa neispravnim svetlosnim uređajima predstavlja veliku
opasnost na putevima, pa je iz tih razloga ZOBS-om predviđeno da traktor u saobraćaju
na putu ima uključeno žuto rotaciono ili trepćuće svetlo noću, u uslovima smanjene
vidljivosti i kada ima priključke za izvođenje radova na najisturenijoj tački tih priključnih
uređaja, kao i tablu za označavanje sporih vozila.
U nastavku rada u tabeli 1 prikazan je broj saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora,
prema posledicama, na području Republike Srbije za period od 2008. do 2017. godine.
Tabela 1. Broj saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora na području Republike Srbije.
Godina

SNPOG

SNPOV

SNNAS

SNMŠ

SNUK

2008
55
467
522
763
1285
2009
64
469
533
594
1127
2010
47
355
402
415
817
2011
63
354
417
363
780
2012
65
329
394
266
660
2013
48
313
361
270
631
2014
46
310
356
264
620
2015
36
272
308
256
564
2016
49
291
340
263
603
2017
35
267
302
215
517
UKUPNO
508
3427
3935
3669
7604
Podaci integrisane baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja [Statistika].
Dostupno na: http://bazabs.abs.gov.rs/. Posećeno dana: 10.01.2019.
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Broj saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora u Republici
Srbiji
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Slika 1. Trend saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora na području Republike Srbije.

Analizom grafika prikazanog na slici 1 jasno se uočava da broj saobraćajnih nezgoda
sa učešćem traktora konstantno opada od 2008. godine. Tokom 2010. godine došlo je do
značajnog smanjenja broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na 2009. godinu i da se trend
smanjenja broja saobraćajnih nezgoda nastavio do 2016. godine kada se broj saobraćajnih
nezgoda povećao u odnosu na 2015. godine. Uvođenje nove Zakonske obaveze u pogledu
svetlosne signalizacije za traktore, donete 2009. godine sasvim sigurno je uticalo na
smanjenje broja saobraćajnih nezgoda.
Za razliku od grafika prikazanog na slici 1 koji prikazuje pozitivan i stabilan trend
smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora, grafikon prikazan na slici 2
prikazuje da broj poginulih lica u saobraćajnim nezgodama sa učešćem traktora, nema
uspostavljen trend, već broj poginulih lica varira iz godine u godinu. Tako na primer, broj
poginulih lica je gotovo identičan tokom 2008. godine i 2016. godine. Najveći broj
poginulih lica zabeležen je tokom 2012. godine, a najmanji broj tokom 2017. godine.
Broj poginulih lica u saobraćajnm nezgodama sa učešćem
traktora u Republici Srbiji
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Slika 2. Trend broja poginulih lica u saobraćajnim nezgodama sa učešćem traktora na
području Republike Srbije.
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3.

UTICAJ DOBA DANA NA VREMENSKU DISTRIBUCIJU
SAOBRAĆAJNIH NEZGODA – NOVI PRISTUP

Opšte je poznato da na području R. Srbije na različitim geografskim širinama i
dužinama mrak ne nastaje naglo, odmah nakon zalaska Sunca i da prelaz od svetlog doba
dana do potpunoga noćnog mraka teče postepeno. Podaci o tačnom izlasku i zalasku
Sunaca za saobraćaj su od posebnog značenja, jer određuju granicu vremena u kojima su
različiti uslovi vidljivosti u saobraćaju. Zbog toga se pojavljuje potreba da se podaci o
vidljivosti, na što jednostavniji način, odrede za razne dane i mesta na Zemljinoj površini.
Osvetljenje neba koje se vidi i nakon Sunčevog zalaska ili pred njegov izlazak, a koje
nastaje zbog odbijanja Sunčevih zraka od gornjih slojeva atmosfere, naziva se sumrakom.
Sumrak je period dana koji nastaje pre izlaska i nakon zalaska Sunca kada je nebo
delimično osvetljeno rasutim sunčevim svetlom. Vreme početka, odnosno kraja pojedinog
sumraka određuje se prema položaju Sunca u odnosu na horizont. Postoje tri vrste
sumraka: građanski, nautički i astronomski, a svaki može biti večernji i jutarnji, pri čemu
se za jutarnji sumrak koristi pojam svitanje.
Građanski (civilni) sumrak je vremenski period od zalaska Sunca do trenutka kada
centar Sunčevog diska padne na 6° ispod horizonta za večernji ili od trenutka kada se
centar Sunčevog diska približi na 6° ispod horizonta pa do izlaska Sunca za jutarnji
sumrak. Građanski se naziva zato što njegovim završetkom nastupa potreba
paljenja/gašenja ulične rasvete u gradovima. Sredinom i u drugoj polovini građanskog
sumraka vidljivost se naglo smanjuje.
Nautički sumrak je vremenski period u toku koga se položaj centra Sunčevog diska
nalazi između 6° i 12° ispod horizonta. Nautički se naziva zato što njegovim završetkom
počinje (kod večernjeg) ili se njegovim početkom završava (kod jutarnjeg) mogućnost
navigacije pomoću zvezda. Linija se horizonta ne vidi, a tama počinje da skriva sitnije
detalje na objektima i zemljištu. Na većim objektima još se uvek mogu uočiti njihovi obrisi
(siluete).
Astronomski sumrak je vremenski period u toku koga se položaj centra Sunčevog
diska nalazi između 12° i 18° ispod horizonta. Astronomski se nazva zato što njegovim
završetkom počinje (kod večernjeg) ili se njegovim početkom završava (kod jutarnjeg)
mogućnost astronomskih posmatranja svih objekata na nebu. U toku trajanja
astronomskog sumraka vizuelna vidljivost je moguća samo prema osvetljenim
orijentirima odnosno objektima, a ostali orijentiri su vidljivi samo za vreme mesečine.
3.1.

Postupak utvrđivanja vidljivosti u toku dana

Za određivanje tačnog vremena početka svitanja, izlaska i zalaska Sunca i završetka
večernjeg sumraka na određenom području postoji veći broj metoda. Za potrebe ovog rada
korišćen je softver PC CRASH 10.2, odnosno opcija „Položaj Sunca“. Za utvrđivanje
vidljivosti na određenom području korišćene su GPS koordinate centra grada koji se
odnosi na konkretnu Policijsku upravu. Analizom podataka koji se odnose na vidljivost,
uočava se da u periodu od jednog meseca može biti razlike između trajanja dnevne i
smanjenje vidljivosti na početku i na kraju meseca. Poređenjem vremena izlaska i zalaska
Sunca na početku i na kraju decembra, proizilazi da razlika u trajanju dnevne i smanjene
vidljivosti iznosi nešto više od pola sata, tačnije 37 minuta. U cilju pojednostavljenja
postupka, tokom sprovedenog istraživanja, za početak i završetak svitanja / sumraka, kao
i za vreme izlaska / zalaska Sunca korišćeni su podaci o vremenu za sredinu meseca,
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odnosno 15-ti dan u mesecu. Ovakav način određivanja vreme izlaska i zalaska Sunca
svakako utiče na preciznost dobijenih rezultata. Međutim ako se uzme u obzir činjenica
da je vreme trajanja noćne vidljivosti duže u danima do 15-tog dana u mesecu, a nakon
toga kraće, može se zaključiti da korišćenje 15-tog dana u mesecu kao merodavnog dana
daje sasvim prihvatljive podatke.
Kada se primenom navedenog softvera utvrde precizna vremena izlaska i zalaska
Sunca za neki određeni datum i mesto konkretne saobraćajne nezgode, onda se može
utvrditi vreme trajanja svakog od navedenih sumraka. Analizom podataka koji se odnose
na vidljivost, a koji su prikazani na slici 3, uočava se da postoji znatna razlika u trajanju
smanjene vidljivosti po mesecima u toku godine. Trajanje sumraka i svitanja kreće se u
intervalu od 3 h i 11 mim u oktobru do 4 h i 41 mim u junu, a što u procentima iznosi 13%
÷ 20% vremena u 24 h. Trajanje noćne vidljivosti kreće se u intervalu od 3 h i 57 mim u
junu do 11 h i 34 mim u decembru (16% ÷ 48% vremena u 24 h).

Slika 3. Odnos trajanja svitanja, sumraka, noćne vidljivosti i dnevne vidljivosti po mesecima
(Bogićević, D., et all, 2018).

Za potrebe ovog rada uveden je pojam smanjene vidljivosti koji podrazumeva zbirno
vreme trajanja svitanja, sumraka i noćne vidljivosti. Analizom podataka prikazanih na slici
3 jasno se uočava da se trajanje smanje vidljivosti kreće u intervalu od 8 h i 38 mim u junu
do 15 h i 02 mim u decembru (36% ÷ 63% vremena i 24 h).
4.

METODOLOGIJA PRIKAZA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA PREMA
DOBU DANA

Za potrebe ovog rada izvršena je analiza saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora na
području 11 Policijskih uprava na teritoriju Republike Srbije. Na osnovu časovne
raspodele saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora na području odabranih PU po satima
u toku dana za period od 2013. do 2017. godine i podataka o vremenu početka svitanja,
izlaska i zalaska Sunca i završetka večernjeg sumraka po mesecima u toku godine, utvrđen
je broj SN sa učešćem traktora prema dobu dana koji je prikazan u tabeli 2 i na slici 4.
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Analiza podataka prikazanih na slici 4 pokazuje da postoje znatna odstupanja u
pogledu broja saobraćajnih nezgoda koje se dešavaju u noćnim i dnevnim uslovima vožnje
i da se taj procenat kreće u rasponu od 18,6 % do 42,3 %. Najmanji broj saobraćajnih
nezgoda u noćnim uslovima vožnje dogodio se na području PU Novi Sad 18,6% i PU Pirot
19,4%, dok se najveći broj nezgoda dogodio na području PU Kragujevac 42,6%, PU
Subotica 42,3 % i PU Kraljevo 42%.

Dan (br. SN)
Noć (br. SN)
Ukupno SN
Dan (%)
Noć (%)

Subotica

Novi Sad

Kraljevo

Kragujevac

Jagodina

Pirot

Prokuplje

Zaječar

Vranje

Leskovac

Policijske
uprave

Niš

Tabela 2. Broj saobraćajnih nezgoda u dnevnim i noćnim uslovima sa učešćem traktora
na području posmatranih PU.

105 54
58
66
43
25
87
66
40 184 30
51
30
18
24
19
6
50
49
29
42
22
156 84
76
90
62
31 137 115 69 226 52
67,3 64,3 76,3 73,3 69,4 80,6 63,5 57,4 58,0 81,4 57,7
32,7 35,7 23,7 26,7 30,6 19,4 36,5 42,6 42,0 18,6 42,3

Ovako velika odstupanja u pogledu broja saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora
koje se dešavaju u noćnim i dnevnim uslovima vožnje, još jednom pokazuju da u lokalnim
samoupravama postoje razlike u merama i aktivnostima koje odgovorni subjekti treba da
preduzimaju u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja. Rezultati dobijeni istraživanjima
jasno ukazuju da PU sa velikim procentom nezgoda sa učešćem traktora u noćnim
uslovima, svoje primarne mere i aktivnosti treba prvenstveno da usmere na ovaj vid
saobraćajnih nezgoda.

Slika 4. Odnos broja saobraćajnih nezgoda u dnevnim i noćnim uslovima sa učešćem
traktora na području posmatranih PU.
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Na osnovu mesečne raspodele saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora na području
odabranih PU po mesecima u toku godine za period od 2013. do 2017. godine, tačnog
vremena nastanka saobraćajne nezgode i podataka o vremenu početka svitanja, izlaska i
zalaska Sunca i završetka večernjeg sumraka po mesecima u toku godine, utvrđen je broj
saobraćajnih nezgoda po mesecima sa učešćem traktora prema dobu dana (tabela 3).
Tabela 3. Broj saobraćajnih nezgoda po mesecima u dnevnim i noćnim uslovima sa
učešćem traktora na području posmatranih PU.
Doba dana
Dan (br. SN)
Noć (br. SN)
Ukupno SN
Dan (%)
Noć (%)

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
16
16
46
63
63
74
92
91
92
117
64
28
10
12
19
18
17
30
31
37
35
52
54
24
26
28
65
81
80
104
123
128
127
169
118
52
61,5% 57,1% 70,8% 77,8% 78,8% 71,2% 74,8% 71,1% 72,4% 69,2% 54,2% 53,8%
38,5% 42,9% 29,2% 22,2% 21,3% 28,8% 25,2% 28,9% 27,6% 30,8% 45,8% 46,2%

Analizom grafika prikazanog na slici 5 jasno se uočava da se najveći broj saobraćajnih
nezgoda sa učešćem traktora događa u mesecima kada se obavljaju poljoprivredni radovi,
odnosno u periodu od jula do novembra, a da se maksimalna vrednost dostiže u oktobru.

Broj saobraćajnih nezgoda

Mesečna raspodela saobraćajnih nezgoda na posmatranom
području
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Slika 5. Mesečna raspodela saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora na području
posmatranih PU.

Uporednom analizom grafika prikazanog na slici 3 koji prikazuje vreme trajanja
svitanja, sumraka, noćne vidljivosti i dnevne vidljivosti po mesecima i grafika prikazanog
na slici 6 koji prikazuje mesečnu raspodelu saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora
prema dobu dana, uočava se da između ova dva dijagrama postoji veoma visoka korelacija.
Najveći procenat saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora u uslovima smanjene
vidljivosti događa se u novembru, decembru, januaru i februaru odnosno u mesecima u
kojima je trajanje smanjene vidljivosti najduže, iako je učešće traktora u saobraćaju u
decembru i januaru manje zbog manjeg korišćenja traktora u zimskim mesecima, odnosno
u lošim vremenskim uslovima.
U trenutku pisanja ovog rada, autori rada nisu uspeli da pribave podatke o broju
registrovanih traktora za sve Policijske uprave koje su obuhvaćene istraživanjem, pa
samim tim podatak o broju traktora nije uzet u obzir tokom istraživanja.
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Slika 6. Mesečna raspodela saobraćajnih nezgoda u dnevnim i noćnim uslovima sa učešćem
traktora na području posmatranih PU.

Sumiranjem svih podataka o broju saobraćajnih nezgoda na posmatranom području,
dolazi se do podatka da se na području 11 PU na teritoriji Republike Srbije, u periodu od
2013. do 2017. godine, u dnevnim uslovima dogodilo 758 ili (69 %) saobraćajnih nezgoda
sa učešćem traktora, a u uslovima smanjene vidljivosti dogodilo se čak 340 ili (31%)
saobraćajnih nezgoda. Ukoliko se ovi podaci uporede sa podacima koji su dobijeni prema
metodologiji koju koristi MUP R. Srbije dolazi se do zaključka da se primenom nove
metode dolazi do podatka, da je broj saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora u uslovima
smanjene vidljivosti tri puta veći od evidencije koju vodi MUP R. Srbije.

Slika 7. Procentualni odnos SN u dnevnim i noćnim uslovima sa učešćem traktora.

5.

ZAKLJUČAK

Vremenska distribucija (raspored) saobraćajnih nezgoda koja se prikazuje u okviru
Statističkih izveštaja, pokazuje da je raspored saobraćajnih nezgoda veoma različit u toku
pojedinih vremenskih perioda, godišnjeg doba, meseca u godini, dana u nedelji i časa u
toku dana. Međutim, prikaz stanja bezbednosti saobraćaja kroz vremensku distribuciju
saobraćajnih nezgoda ima veliki nedostatak iz razloga što se u takvim analizama
zapostavlja uticaj doba dana, odnosno vidljivost u vreme nastanka saobraćajne nezgode,
kao jedan od najvažnijih faktora.
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Analiza rezultata istraživanja koji su dobijeni primenom predloženog modela
evidencije saobraćajnih nezgoda, pokazuje da se na području jedanaest PU u periodu od
2013. do 2017. godine, u dnevnim uslovima dogodilo 69 % saobraćajnih nezgoda sa
učešćem traktora, a u uslovima smanjene vidljivosti dogodilo se čak 31% saobraćajnih
nezgoda. Ukoliko se ovi podaci uporede sa podacima koji su dobijeni primenom
metodologije koju koristi MUP R. Srbije, dolazi se do zaključka da se primenom nove
metode dolazi do podatka, da je broj saobraćajnih nezgoda sa učešćem pešaka u uslovima
smanjene vidljivosti veći za više od tri puta.
Rezultati istraživanja sprovedeni za potrebe ovog rada, pokazali su da postoje znatna
odstupanja u pogledu broja saobraćajnih nezgoda, koje se dešavaju u noćnim uslovima
vožnje po pojedinim PU i da se taj procenat kreće u rasponu od 18,6 % do 42,3 %. Ovako
velika odstupanja u pogledu broja saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora koje se
dešavaju u noćnim uslovima vožnje, još jednom pokazuju da između lokalnih samouprava
postoje razlike u merama i aktivnostima koje odgovorni subjekti treba da preduzimaju u
cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja. Rezultati dobijenih istraživanjem jasno ukazuju
da PU sa velikim procentom nezgoda sa učešćem traktora u noćnim uslovima, svoje
primarne mere i aktivnosti treba prvenstveno da usmere na ovaj vid saobraćajnih nezgoda.
Predloženi model za ocenu uticaja doba dana na stanja bezbednosti saobraćaja može
se uspešno primeniti kako na manjim teritorijalnim jedinicama, tako i na širem području.
Predloženi model omogućava sagledavanje stanja bezbednosti u saobraćaju kroz
savremen i sveobuhvatni pristup, uz uvažavanje najznačajnijih uticajnih faktora. Nadalje,
predloženi model povećava efikasnost svake Policijske uprave i ostalih odgovornih
subjekata i na taj način ukazuje donosiocima odluke kada treba da usmere akcije u cilju
smanjenja stradanja učesnika u saobraćaju u uslovima smanjene vidljivosti.
6.
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PREDNOSTI PRIMJENE SOFTVERA ZA PRAĆENJE
POSUDA POD PRITISKOM
BENEFIT OF APPLICATION OF THE SOFTWARE FOR
MONITORING VESSELES UNDER PRESSURE
Dejan Pudar1, Siniša Sremac2, Igor Stojiljković3, Marko Jovanović4, Dejan Tomić5
Rezime: Upotreba posuda pod pritiskom ima široku primjenu u svakodnevnom životu. Opasnosti
koje prate njihovo rukovanje su različite, počevši od samog transporta pa do njihove upotrebe. U
vezi sa tim, možemo izdvojiti dva glavna pravca djelovanja: spriječavanje nastanka akcidenta i
minimizirati posljedice u slučaju nastanka istog. Da bi adekavtno reagovali potrebno je raspolagati
sa podacima koje nam blagovremeno daje softver za praćenje posuda pod pritiskom. Podaci koje
dobijamo odnose se na niz bitnih informacija počevši od trenutne lokacije posuda pod pritiskom,
njihovog sadržaja, zakonskog roka za vršenje atesta i niza drugih informacija koje nam pružaju
potpunu kontrolu praćenja. U radu su identifikovane i navedene prednosti primjene softvera za
praćenje posuda pod pritiskom, kao i značaj njegove primjene.
Ključne reči: softver, opasne materije, transport, posude pod pritiskom
Abstract: The use of pressure receptacle has wide application in everyday life. The hazards that
accompany the handling of pressure receptacle are different, starting from the transport itself to their
application. In this connection, we can distinguish two main directions of action: prevent accidents
occurrence, minimize the consequences in the event of its occurrence. In order to react appropriately,
it is necessary to dispose of the data provided to us by the software for monitoring pressure
receptacle at the right time. The information we receive relates to a number of important information
starting from the current location of the pressure receptacle, their content, the legal deadline for
1
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carrying out the certificates and a number of other information that provide us with complete control
of the monitoring of pressure receptacle. The paper identifies the advantages of application of
software for monitoring pressure receptacle, as well as the importance of its application.
Keywords: software, dangerous substances, transport, pressure receptacle

1.

UVOD

Opasnim materijama smatraju se sve one materije koje u toku proizvodnje, transporta,
skladištenja ili rukovanja mogu da izazovu posljedice štetne po zdravlje, okolinu i/ili
materijalna sredstva. Zbog navedenog negativnog uticaja ovakvih materija pogotovo
opasnih materija druge klase u koju spadaju gasovi, njihov transport mora biti organizovan
po određenim pravilima kako bi rizik od nezgoda bio minimalan, odnosno da posljedice
već nastale nezgode budu svedene na najmanju moguću mjeru (http://www.utot.gov.rs,
16.01.2019.).
Transport opasnih materija druge klase u koju spadaju gasovi u bocama unaprijeđen je
korišćenjem različitih softvera za praćenje posuda pod pritiskom koji na vrlo efikasan
način doprinose smanjenju rizika nastanka nezgoda. Ovaj softver posjeduje mogućnost
praćenja informacija vezanih za lokaciju posude unešene u sistem u svakom trenutku.
Određivanjem same lokacije posude pod pritiskom pruža se niz mogućnosti za njenim
efikasnim upravljanjem sa ekonomskog, organizacionog, bezbjedonosnog i niza drugih
aspekata (https://www.siga.org.rs, 14.01.2019).
Posjedovanjem softvera za praćenje posuda pod pritiskom nudi se širok spektar
mogućnosti koje se odnose na efikasno funkcionisanje kompanije koja ga posjeduje. Pored
niza prednosti koje donosi kompaniji koja primjenjuje softver, počevši prvenstveno od
sticanja liderske pozicije na tržistu, njegova laka primjena koja se ogleda u jednostavnom
pristupanju i rukovanju je takodje značajna prednost. Ova funkcija omogućava radnicima
na najnižim hijerarhijskim pozicijama u preduzeću da za kratko vrijeme shvate način rada
softvera i time počnu doprinositi boljem i efikasnijem razvoju kompanije. Prednosti
softvera bi se mogle značajno iskoristiti za potrebe lokalne samouprave, a u cilju
povećavanja bezbjednosti saobraćaja. U tom slučaju korist od ovoga softvera bi bila
višestruka i biće pojašnjena u daljem radu. Sa druge strane to bi bio pravi primjer dobre
prakse koja podrazumjeva efikasnu saradnju izmedju lokalne zajednice i privrednih
subjekata na polju bezbjednosti saobraćaja. Sa finansijskog aspekta, koji je kod mnogih
kompanija jedan od važnijih, ovaj softver predstavlja jako dobar izbor. Finansijska korist
u slučaju primjene softvera zarad potreba lokalne zajednice, ogledala bi se kroz ušteđena
finansijska sredstva, proistekla iz spriječenih saobraćajnih nezgoda posredstvom softvera.
U nastavku rada će se kroz analizu rada softvera identifikovati prednosti njegove
primjene, koje bi upravo služile kao uvertira za razvoj ili unapredjenje postojećeg ili novog
softvera čija bi primjena obuhvatala transport drugih vrsta opasnih materija. Kroz rad biće
predložen način primjene indetifikovanih prednosti softvera u ostvarivanju koristi za
lokalne zajednice, a sve u cilju povećavanja bezbjedonosti saobraćaja.
2.

RUKOVANJE POSUDAMA POD PRITISKOM

U „kretanju“ posuda pod pritiskom kroz logistički sistem, kao najrizičniji njegovim
dijelom izdvaja se transport. Transport podrazumijeva promjenu mijesta, tj. kretanje vozila
sa posudama pod pritiskom, čiji sastav čine gasovi.
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Gasovi pod pritiskom spadaju u klasu 2. Mogu biti u tečnom stanju ili rastvoreni pod
pritiskom. Pojam klase 2 obuhvata čiste gasove, smeše gasova, smeše jednog ili više
gasova sa jednom ili više materija i predmeta, koji sadrže takve materije. Gasovi su
materije, koje na 50 °C imaju pritisak pare od preko 300 kPa (3 bar) ili se na 20 °C i pri
standardnom pritisku od 101,3 kPa nalaze u potpuno gasovitom stanju (ADR, 2017).
Gasovi mogu da budu (Sremac et al., 2017):
• zagušljivi,
• zapaljivi,
• oksidirajući,
• otrovni i
• nagrizajući.
Sam transport vrši se u specijalizovanim posudama koje su namjenjene za promjenu
mjesta, odnosno prethodno su prilagodjene transportnim sredstvima. Pri prilagođenosti se
prventveno misli na njihov spoljašni oblik, međutim bitno je istaći i izgled, odnosno, samu
boju posude, koja je prilagođena njenom sadržaju (slika 1) (https://www.hemija.rs/solsrbija-doo.html, 15.01.2019.).

Slika 1. Posude pod pritiskom

Materijal od kojih su izgradjene posude po pritiskom može biti: čelik, aluminijum ili
legure. Prilikom transporta sastavni dio svake posude mora da bude i određena naljepnica
koja je zakonom propisana, a koja sa sobom nosi informacije o sadržaju i načinu rukovanja
sa posudom na koju je zaljepljena, koja kao takva omogućava primjenu softvera opisanog
u nastavku rada. Pored naljepnica na boci imamo ugravirana obilježja koja su zakonom
propisana (slika 2) (https://www.siga.org.rs, 14.01.2019).

Slika 2. Oznake posuda pod pritiskom

I pored prethodno navedenih mjera ipak ima slučajeva kada dolazi do akcidenata
prilikom transporta posuda pod prtiskom. Ovakve posljedice su češće u slučaju kada se
prethodno navedene mjere uopšte ne primjenju. Takav način transporta u praksi je
poznatiji kao „transport posuda u neprilagodjenim vozilima“ i prisutan je u svakodnevnom
saobraćaju. To je jedan od razloga razvoja i primjene softvera. Dosta privatnih korisnika
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koji za svoje potrebe i na „svoj način“ vrše transport posuda u neprilagodjenim vozilima
povećavajući rizik nastanka opasnosti ne samo po sebe, već i za okolinu, čije posljedice
mogu poprimiti široke razmjere. Upravo zbog toga, način i brzina reagovanja prilikom
nastanka nezgode od presudnog je značaja na smanjivanju obima neželjenih efekata, a još
važniji zadatak softvera se ističe kroz uopšte smanjenje rizika nastanka nezgode prilikom
transporta posuda pod pritiskom (ADR, 2017).
3.

PRIMJENA SOFTVERA ZA PRAĆENJE POSUDA POD PRITISKOM

Softver je inicijalno dizajniran za distributere gasa od strane stručnjaka za gasnu
industriju koji razumiju poslovanje proizvođača i distributera gasa.
Softver za praćenje posuda pod pritiskom zadovoljava zahtjeve malih lokalnih
distributera gasa, kao i najuticajnijih svjetskih kompanija. Napredna tehnologija riješava
stvarne probleme sa kojima se svakodnevno susrećemo prilikom transporta gasa,
sinhronizovanje mobilnih jedinica van sekvence i poslove vezane za fakture. Distributeri
za distribuciju gasa uvijek traže načine da ostanu konkurentni u skladu sa sve većim
brojem izazova uključujući cijene, globalnu konkurenciju i aktuelne propise. Takođe se
bore sa stresom upravljanja svakodnevnim operacijama. Pitanja poput ručnih grešaka,
grešaka u naplati, greške koje se javljaju prilikom iznajmljivanja i pri tome pojava nestalih
boca, duplirani serijski brojevi boca, nedostajuća skeniranja, greške u unosu podataka,
zbunjujuće isporučene i vraćene boce mogu u velikoj mjeri da umanje efikasnost
poslovanja kompanije. Umjesto toga, potrebni su načini da se poveća efikasnost,
smanjenje troškova i pružanje kvalitetne usluge korisnicima (SOL, 2019).
Rukovanje ovim softverom, kako bi se ostvarile prednosti koje nudi, je jednostavno i
ono se može podjeliti u nekoliko koraka u zavisnosti od toga koji vid operacije želi da se
obavi. U skladu sa tim izdvojeni su sledeći bitni koraci prilikom realizovanja radnji
vezanih za skladište unutar same kompanije do transporta tih posuda na relaciji prema
nekoj drugoj ili istoj kompaniji: 1) prijem boca u skladište preko PDA uredjaja, 2) pristup
sistemu, 3) izrada dokumenata prilikom isporuke za neku ili istu kompanijumedjuskladišna isporuka, 4) prijem boca iz iste ili drugih kompanija – prijem od
dobavljača, 5) isporuka kupcima i 6) rutiranje i isporuka preko kreirane rute. Ovo su
zapravo neke od mogućnosti koje pruža softver.
PDA uređaji (slika 3) koji posjeduju zaposleni nudi direktnu mogućnost primjene
softvera. Način primjene ovoga uređaja je pored velike brzine rada reltivno jednostavan.
Posude koje kao nove dolaze u kompaniju, da bi bile u njenoj bazi podataka moraju biti
unešene upravo preko ovoga uredjaj, a njihovo unošenje vrši se na samom ulazu u
kompaniju, od strane zaposlenih. Način unošenja može biti korišćenjem skenera bar
kodova ili ručnim unošenjem oznaka koje se nalaze na posudi. To su upravo one oznake
koje su navedene u prethodnom dijelu rada, a koje nose informacije neophodne za
funkcionisanje ovog softvera. Kada su posude unesene u bazu podataka, one automatski
postaju kontrolisane od strane kompanije (vlasnika softvera), koja posjeduje sve
informacije vezano za njih, a to su: lokacija, sadržaj, vrijeme testiranja i niz drugih
informacija. Preko niza aplikacija koje se nalaze na početnoj strani ovog uredjaja možemo
vršiti isto toliko i operacija, počevši od unošenja boca u bazu podatka (koje je već dijelom
objašnjeno) do izdavanja boca prema drugim skladištima ili eventualno kupcu
(http://old.sf.bg.ac.rs, 16.01.2019.).
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Slika 3. PDA uređaj i početna strana aplikacije

Prilikom otpreme robe iz skladišta, način koji omogućava skladištaru da tačno zna koju
količinu i koje robe treba da natovari na vozilo jeste preko opcije „rutiranje“. U njoj već
imamo kreiranu rutu od strane zaposlenih inženjera kompanije. Njihov posao obuhvata
izradu rute prilikom koje se vrši odabir detalja vezanih za otpremu robe. Ti podaci sastoje
se od količine robe, dana kada ta roba treba da bude otpremljena, vozač i vozilo kojim će
se roba transportovati. Skladištar na PDA uredjaju izborom odgovarajuće rute dobija
ispisan čitav spisak posuda koje je potrebno utovariti na vozilo kojim upravlja izabrani
vozač. Prilikom isporuke odredjenih posuda pod pritiskom, ovim softverom je omogućeno
izrada elektronskog potpisa od strane kupaca kao dokaza o isporuci (slika 4). Još jedna
mogućnost koja se pruža jeste i mogućnost štampanja dostavnice na licu mjesta. To se
ostvaruje preko odredjenog aparata koji posjeduje vozač uz PDA uredjaj, a čija primjena
na terenu znatno ubrazava i unaprijeđuje proces dostave i time smanjuje mogućnost
nastanka greške prilikom isporuke robe.

Slika 4. Uređaj za štampu dostavnice-elektronski potpis

4.

PREDNOSTI KORIŠĆENJA SOFTVERA

Softver za praćenje posuda pod pritiskom nudi čitav niz pogodnosti za poboljašanje
poslovanja firmi u isporuci posuda pod pristiskom. Na osnovu istraživanja primene
softvera za praćenja posuda pod pritiskom, uočene su sledeće prednosti njegove primene:
• manja kupovina novih posuda,
• mogućnost otkrivanja lokacije posuda pod pritiskom i koliko dugo su se tamo
zadržale,
• povećavanje prihoda,
• identifikaciju neiskorišćenih posuda na jednoj lokaciji tako da mogu prebaciti
u drugu gde je potražnja veća,
• upravljanje zakupom posuda i opreme,
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sprječiti sporove kupaca održavanjem preciznih podataka o posudama kako
bi se osigurala tačna izjava o zakupu,
• ušteda vremena i unaprijedjenje usluge klijentu sa fleksibilnim alatima koji
omogućavaju jednostavno korišćenje i omogućavaju precizne kalkulacije na
iznajmljivanju,
• povraća izgubljeni prihod od iznajmljivanja identifikovanjem prethodno
nedovoljnih iskorišćenih posuda pod pritiskom,
• upravljanje održavanjem posuda pod pritiskom,
• snimanje i praćenje održavanja, inspekcije i testiranja, kao i koji je posao
obavljen i prema kojim standardima,
• obezbeđuje da posude funkcionišu u bezbjednom radnom stanju tako što
identifikuju predstojeće preventivno održavanje pomoću automatskih
upozorenja,
• zadovoljenje regulatornih zahtjeva sa detaljnom dokumentacijom za
održavanje,
• uspostavljanje korak-po-korak procesa i procedure koja treba pratiti za datu
akciju,
• preventiva od krađe i gubitaka,
• uspostavljanje lanaca odgovornosti i promovisanje odgovornosti za sve svoje
posude,
• zadržavanje trenutne baze podataka svih serijskih ili identifikacionih brojeva
posuda kako bi jako brzo identifikovali nedostajuću opremu,
• snimanje dokaza o isporuci snimanjem elektronskog potpisa i
• otkrivanje kupaca koji više puta "gube" svoje posude ili opremu i dr.
Sam način funkcionisanja ovoga softvera je relativno prost, tako da pored njegovih
brojnih prednosti omogućava i laku primjenu.
Prednosti primjene softvera izražene u brojkama, u okviru rada prikazane su kroz
istraživanje. Kao osnova mjera za istraživanje uzet je broj obrta posuda pod pritiskom.
Ispitivanje je vršeno za cifru od 25.000 posuda koja je predstavljena kao prosječan broj
posuda pod pritiskom za godinu dana. Ukupna dobit je predstavljena kroz dva dijela
uštede: godišnja i jednokratna, što za 25.000 posuda iznosi 211.500 dolara. Analiza je
vršena kroz nekoliko tačaka (ADR, 2017):
Recover lost rent podrazumjeva smanjene izgubljenog prostora izmedju iznajmljivanja
boca (sa prosjekom od 8%) donosi dobit na godišnjem nivou od 45.000 dolara.
Correct Billing Errors smanjenje grešaka prilikom naplate (od ukupnog broja naplata
javlja se njih 4%) sto na godišnjem nivou donosi prihod od 24.000 dolara.
Avoid disputes smanjenje vremena riješavanja nesuglasica sa korisnicima donosi
zaradu od 15.000 dolara.
Purhase Fewer Cylinders bolje korišćenje dostupnih resursa do trenutka kada porast
biznisa ne omogući njihovo proširenje. Ova mogućnost na godišnjem nivou donosi zaradu
od 75.000 dolara.
Reduce theft smanjenje krađe od strane zaposlenih, na način da samu krađu prijavljuju
kupci, ostvaruje profit od 7.500 dolara godišnje.
Win New Business korišćenjem novih tehnologija i praćenje trendova doprinosi lakšem
sklapanju novih poslova sto na godišnjem nivou prema rezultatima analize donose zaradu
od 45.000 dolara.
•
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Tabela 1. Ekonomska korist u odnosu na broj posuda pod pritiskom u upotrebi
Broj posuda
10.000
15.000
25.000
50.000
100.000
250.000
500.000

Godišnja
ušteda
$54.600
$81.900
$136.500
$273.000
$546.000
$1.365.000
$2.730.000

Jednokratna ušteda

UKUPNO

$30.000
$45.000
$75.000
$150.000
$300.000
$750.000
$1.500.000

$84.600
$126.900
$211.500
$423.000
$846.000
$2.115.000
$4.230.000

Za ostale vrijednosti broja posuda ukupna ušteda primenom softvera prikazana je u
tabeli 1. Rezultati koji su dobijeni ukazuju na velike uštede korišćenjem softvera za
praćenje posuda pod pritiskom.
5.

ZNAČAJ PRIMENE SOFTVERA U CILJU POVEĆANJA BEZBEDNOSTI
SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

U nastavku rada su iznjeti prijedlozi i preporuka primene softvera za praćenje posuda
pod pritiskom i njegovih prednosti u lokalnoj zajednici, a sve u cilju smanjenja
potencijalnih rizika unutar lokalne zajednice koji se između ostalog odnose i na
bezbjednost saobraćaja. Put do realizacije ovog cilja vodi prije svega od donošenja
odgovarajuće regulative za njegovu primenu od strane lokalne zajednice. Misli se na
donošenje strateških dokumenata na nivou lokalne samouprave koji će urediti i motivisati
privredne subjekte u oblasti transporta opasne robe da ulaganjem u ovakve softvere smanje
potencijalne rizike po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna dobra. Poznato je da
posude pod pritiskom, odnosno akcidenti sa ovakvim materijama, mogu da izazovu
ogromne posledice.
U radu su predstavljene prednosti softvera za praćenje posuda pod pritiskom
razvijenog od strane privrednog subjekta u cilju razvoja i unapređenja poslovanja, a
indirektno uticaja na smanjenje rizika u lokalnoj zajednici i bezbjednosti svih učesnika u
saobraćaju. Softver je na tom polju pokazao odlične rezultate, čija primena kod drugih
privrednih subjekata u transportu opasne robe na nivou lokalne samouprave može takodje
donjeti značajne rezultate. Svakodnevno u saobraćaju imamo veliki broj vozila koji vrše
transport posuda pod pritiskom. Većina posuda u prometu nisu pod nadzorom, sem
vlasnika, koji često zanemaruju zakonske propise vezane za njihovo posjedovanje i
transport. Ovim se direktno utiče na povećanje rizika kako za samog vlasnika tako i za
ostale učesnike u saobraćaju. Saobraćaj sam po sebi predstavlja opasnost za njegove
učesnike i okolinu, a ta opasnost se nemjerljivo povećava u slučaju da pored vozila, imamo
i posude koje nisu nista drugo nego oružje u slučaju nepravilnog rukovanja. Opasnost od
prisustva posuda u saobraćaju može se prikazati kroz povećavanje posljedica već nastale
saobraćajne nezgode ili njeno izazivanje.
Lokalna samouprava bi usvajanjem odgovarajućih propisa mogla da stvori povoljan
poslovni ambijent koji bi motivisao ostale učesnike u transportu opasne robe da primene
isti ili modifikovan softver, čijom primenom bi se smanjio rizik u transportu. Time bi
prvobitno veće ulaganje lokalne samouprave kroz moguće subvecionisanje primene
softvera, ali bi se to indirektno vrlo brzo višestruko vratilo (ranije navedene brojne
prednosti primene softvera i smanjenje rizika u transportu posuda pod pritiskom). Na ovaj
način bi se u svakom trenutku na nivou lokalne samouprave raspolagalo sa informacijama
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vezanim za stanje, količinu i kretanje posuda pod pritiskom. Sa ovim podacima, lokalna
samouprava bi imala uvid u stvarno stanje na terenu i mogla bi da preduzima odgovarajuće
mere za smanjenje potencijalnih akcidenata u transportu opasne robe, kao i smanjivanje
njenih posljedica u slučaju nastanka iste.
6.

ZAKLJUČAK

Softver za praćenje posuda pod pritiskom nudi niz mogućnosti koje su u okviru ovoga
rada prezentovane. Lakoća primjene je karateristična osobina ovog softvera, a
produktivnost korišćenja usluga softvera odvaja firme koje ga primjenjuju i time ostvaruju
značajnu prednost na tržistu u odnosu na ostale koje u svojoj praksi ne koriste njegove
prednosti.
Jednostavnom analizom ne nailazimo na nedostatak ovoga softvera. Kao početna
prepreka ističe se cijena nabavke samog softvera, odnosno problem koji se javlja
prvenstveno kod firmi sa manjim novčanim potencijalom, koje nisu spremne izdvojiti
početni kapital za njegovu nabavku. Kroz istraživanja koja su sprovedena, a koja su vezana
za ekonomski aspekt, vidimo da rad ovoga softvera pored kvalitetnog pružanja usluge za
sobom povlači i ekonomski napredak kompanije.
Neophodno je istaći nedostatak ovog softvera u odnosu na softvere koji se prvenstveno
primjenjuje na prostoru Amerike i samim tim povući paralelu između njih. Jedna od
karakterističnih prednosti predstavlja mogućnost korišćenja tih softvera kao android
aplikacije na smart telefonima, za čiju primjenu su potrebni uređaji koji nisu dostupni široj
populaciji sa aspekta korišćenja i nabavke istih.
Predstavljenjem prednosti korišćenja softvera za praćenje posuda pod pritsikom daje
se uvertira za unaprijeđenje i modifikaciju postojećeg ili razvoj novog softvera, čija će
primjena obuhvatati transport i ostalih opasnih materija, tj. dati mogućnost korišćenja
softvera drugim kompanijma i ubrzati njihov rast i razvoj.
Prednosti primene softvera su predstavljene u radu kako bi se ukazalo na potrebu za
povećanja obima njegove primjene u domenu transporta opasne robe, a jedan od domino
efeketa je povećanja bezbjednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici.
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БЕНЧМАРКИНГ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЗАТВОРЕНИМ
СИСТЕМИМА
BENCHMARKING TRAFFIC SAFETY IN CLOSED SYSTEMS
Дарко Петровић1, Драгослав Кукић2, Светлана Миљуш3
Резиме: Током 2016. године Агенција за безбедност саобраћаја у сарадњи са АМСС Центром
за моторна возила формирала је методологију за бенчмаркинг безбедности саобраћаја у
затвореним системима. У овом раду биће приказани резултати практичне примене ове
методологије У реализованом истраживању учествовало је преко 30 транспортних предузећа
која се баве превозом путника или транспортом терета.
Кључне речи: бенчмаркинг, затворени системи, транспортне компаније, системско
управљање
Abstract: During 2016, the Road Safety Agency in cooperation with the AMSS Center for Motor
Vehicles established a methodology for benchmarking traffic safety in closed systems. This paper
presents the results of practical application of this methodology. In the realized research participated
over 30 transport companies engaged in the transport of passengers or cargo transportation.
Benchmarking aims to identify examples of good practice and promotion.
Keywords: benchmarking, closed systems, transport companies, system management
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1.

УВОД

Бенчмаркинг je алат који је установљен 70-тих година прошлог века, какоби се
извршило поређење система или производа из исте области, при чему се уз помоћ јасно
успостављених критеријума препознају примери најбоље праксе. Примена овог алата у
индустрији допринела је већој конкурентности робе на тржишту, јер су посматрањем
конкуренције установљени елементи који предњаче, односно елементи у којима постоји
јасна могућност за унапређење. Бенчмаркинг у безбедности саобраћаја је релативно нов
алат, који има потенцијал да буде окосница у успостављању и унапређењу система
управљања безбедношћу саобраћаја. Погодност у примени овог алата је да се
методологијом могу обухватити и елементи који имају индиректан утицај на безбедност
саобраћаја, као и да се определи мера њиховог утицаја на сам систем. Основни концепт
бенчмаркинга заснива се на идентификацији најбољих примера из праксе, што је
погодно за управљање безбедношћу саобраћаја које има тенденцију да у пракси
примењује доказане и најефектније мере, као би се осигурао максималан резултат.
У Републици Србији алат бенчмаркинга је иницијално примењен у оквиру пројекта
Агенције за безбедност саобраћаја „Метод бенчмаркинга (benchmarking) институција
безбедности у локалним самоуправама у Републици Србији, стратешки значај и
потенцијал" из 2014. године, који је поставио основне смернице за примену овог алата
у области безбедности саобраћаја. Бенчмаркинг је препознат као алат који је погодан за
сагледавање система управљања, кроз анализу елемената сличне организационе
структуре и циљева деловања. Пројектом је оцењено да примена бенчмаркинга може
значајно убрзати стварање ефикасног система управљања безбедношћу саобраћаја,
посебно у јединицама затворених организационих система, као што су предузећа,
локалне самоуправе и др.
Успостављање примене бенчмаркинга је настављено 2016. године, израдом
пројекта: „Методологија бенчмаркинга безбедности саобраћаја у затвореним
системима“ који је покренула Агенција за безбедност саобраћаја. Агенција је у сарадњи
са АМСС – Центром за моторна возила израдила методологију, чиме је учињен основни
корак ка организованом, активном и систематском укључивању компанија и
организација са значајном транспортном делатношћу у систем безбедности саобраћаја
у Републици Србији. Пројекат је препознао могућност унапређења безбедности
саобраћаја у затвореним системима као значајан чинилац и прилику да се унапреди
безбедност саобраћаја на националном нивоу. Очекивања су усмерена да је деловање
унутар затворених система једноставније, брже и ефикасније и да ће ефекат брже бити
видљив у свим сегментима саобраћајног система.
Укључивање затворених система у систем безбедности саобраћаја подразумева
организовано системско деловање унутар компанија и организација са основним
циљем, смањење броја и последица саобраћајних незгода у којима учествују запослени
у компанији. При остваривању овог циља остварује се и низ, са аспекта безбедности
саобраћаја, секундарних ефеката, али са аспекта ефикасности рада компанија
примарних циљева. Унапређење безбедности саобраћаја резултира значајно мањим
директним трошковима саобраћаја, набавке нових возила, одржавања возила,
ангажовања додатних запослених, одржавњем поверења клијената и сл. Деловање
унутар затвореног система на смањење броја и последица саобраћајних незгода, са
учешћем запослених захтева деловање у области едукације, информисања запослених,
промене понашања и изградње позитивних ставова запослених у самим компанијама и
организацијама.
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Примена бенчмаркинга безбедности саобраћаја у затвореним системима представља
подршку увођењу међународног стандарда безбедности друмског саобраћаја ISO 39001.
Стандард ISO 39001 још није у потпуност заживео у Републици Србији, али
бенчмаркингом је истакнут допринос његове унапређењу побољша перформансе
безбедности друмског саобраћаја. У основи, постоји блиска веза између бенчмаркинга
безбедности саобраћаја у затвореним системима и смерница које су дате у оквиру
стандарда ISO 39001. Спровођење бенчмаркинга, као и увођење стандарда ISO 39001,
има за циљ успостављање система квалитета и ефектног система управљања
безбедношћу саобраћаја у компанијама и организацијама. Оба елемента су усмерена на
смањење директних и индиректних трошкова саобраћајних незгода или саобраћајних
прекршаја, али и смањење укупних трошкова компаније, услед унапређења
функционисања система и његових делова.
Израдом Методологије бенчмаркинга безбедности саобраћаја у затвореним
системима стекли су се услови за даљу примену алата у пракси, чиме је омогућено и
унапређење Методологије кроз примену у пракси. У циљу стварног доприноса
практичне примене алата, Агенција за безбедност саобраћаја је покренула Пројекат
„Реализацију бенчмаркинга у затвореним системима у 2018. години, који је обухватио
компаније и организације које се баве превозом терета и путника (јавни превоз путника
и робе и превоз за сопствене потребе).
Пројекат је подразумевао реализацију истраживања бенчмаркинга безбедности
саобраћаја у затвореним системима у којем је учествовало је 35 транспортних компанија
и организација које се баве превозом путника или транспортом терета. Комплетно
истраживање је реализовано је у складу са Методологијом бенчмаркинга безбедности
саобраћаја у затвореним системима, дефинисаном пројектом Агенције из 2016. године.
2.

МОДЕЛ РЕАЛИЗОВАНОГ ИСТРАЖИВАЊА

Иницијално након покретања пројекта евидентирано је преко 50
заинтересованих предузећа, која су се пријавила за учешће у пројекту. Међутим
услед постављених рокова и расположивог времена одлучено је да ће истраживање
бити фокусирано на 35 предузећа, а да ће се у преосталим предузећима истраживање
реализовати накнадно. У финалне резултате Пројекта обухваћени су резултати
истраживања из 35 транспортних предузећа, при чему су укључена предузећа која
се баве транспортом робе (77%) и путника (23%), као и предузећа чија основна
делатност није транспорт. Од укупног броја предузећа 27% се бави само
међународним транспортом, 41% само унутрашњим (домаћим) транспортом, док се
32% бави и међународним и унутрашњим транспортом. Према власничкој
структури 9% предузећа су страна, 73% домаћа приватна и 18% домаћа јавна.
Методологија која је коришћена подразумева сагледавање система безбедности
саобраћаја кроз осам стубова и то:
• Стуб 1 - Управљање системом безбедности саобраћаја,
• Стуб 2 - Возни парк,
• Стуб 3 - Здравствено стање возача,
• Стуб 4 - Оптимално, безбедно и планско ангажовање возача,
• Стуб 5 - Спровођење обука,
• Стуб 6 - Спровођење провера,
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Стуб 7 - Активности са возачима који су учествовали у СН или чине
већи број саобраћајних прекршаја,
• Стуб 8 - Стање безбедности саобраћаја.
Сваки од осам дефинисаних стубова, описани су помоћу индикатора
безбедности саобраћаја, који су додатно описани подиндикаторима. На овај начин
омогућено је да се на основ прикупљених подиндикатора и њиховог утицаја на
индикатор дефинишу индикатори за сваки стуб, а након тога и остварења за сваки
стуб безбедности саобраћаја. Након дефинисања степена остварености за поједине
ступове, дефинише се и укупна оцена система безбедности саобраћаја којом је
квалификован систем као целина,
•

ПОДИНДИКАТОР

ИНДИКАТОР

инидикатора

стуба

СТУБ
безбедности
саобраћаја

Слика 1. Блок дијаграм повезаности индикатора, подиндикатора и стуба
безбедности

Сагледавање индикатора вршено је од стране експертског тима АМСС Центра
за моторна возила, који је кроз посете транспортним предузећима и састанцима са
менаџметном и запосленима процењивао и формирао оцене подинтикатора сваког
стуба. Додатно, реализоване су анкете запослених возача и менаџера саобраћаја, са
циљем да се утврди сагласносту самопроцени возача и процени менаџера у погледу
њиховог рада, знања и вештина. Овакав приступ, директно је указао на појединости
које се могу унапредити кроз стручно усавршавање возача, а које могу значајно да
унапреде ефикасност рада у предузећима.
Како би се обезбедила заштита података о раду предузећа које су учествовала у
пројекту бенчмаркинга безбедности саобраћаја, сваком предузећу је додељена
одговарајућа шифра (тзв. идентификациони број), која коришћена за потребе
упоредне анализе резултата бенчмаркинга и промоције резултата пројекта. На овај
начин су заштићени сви подаци, а омогућено је да компаније које су у највише
рангиране буду видљиве и расположиве као примери најбоље праксе. Уједно за
свако предузеће формиран је појединачни извештај, којим је квалификована
вредност свих индикатора и укупна оцена система безбедности саобраћаја.
3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Стуб 1 - Управљање системом безбедности саобраћаја

Резултати истраживања указују да је успешност компанија и организација у
погледу управљања системом безбедности саобраћаја у директној вези са
испуњавањем захтева дефинисаних стандардом ISO 39001, који се односи на
успостављање квалитета у системском управљању безбедношћу саобраћаја. Овај
стуб се састоји од 23 индикатора, који су дефинисани са преко 70 подиндикатора.
Анализирајући резултате успешности транспортних компанија које су
обухваћене истраживањем, у погледу Стуба 1, односно, индикатора „Управљање
системом безбедности саобраћаја“, може се уочити да само 15 од 35 компанија
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(43%) има проценат успешности изнад 50% у овом индикатору. Овакви резултати
указују да транспортна предузећа у Републици Србији, почињу да препознају значај
безбедности саобраћаја, али да и даље већина предузећа овој области не посвећује
довољну пажњу. Резултати упућују да на потребу систематског деловања на
подизање свести и схватање важности управљања безбедношћу саобраћаја унутар
транспортних предузећа, као и потенцијални допринос повећању ефикасности.

Слика 2. Упоредна анализа резултата бенчмаркинга у погледу Стуба 1 Управљање системом безбедности саобраћаја

На основу резултата бенчмаркинга у области управљања системом безбедности
саобраћаја, може се закључити да предузеће са шифром К8, са процентом
успешности који износи 95%, представља пример најбоље праксе када је у питању
управљање системом безбедности саобраћаја у затвореним системима, те се
преузимањем искустава из ове организације, и остала предузећа могу усмерити ка
успостављању добре праксе у овој области.
3.2.

Стуб 2 - Возни парк

Очекивано, већина транспортних компанија сагледава систем безбедности, кроз
безбедност возног парка. Резултати указују да доминантно усмеравање на овај стуб,
може имати за последицу превеликих очекивања, која доприносе да се запостави
деловање у оквиру других елемената система безбедности саобраћаја. Овај стуб
описан је кроз 8 индикатора и 26 подиндикатора.
Резултати истраживања успешности индикатора „Возни парк“ указују на то да
велика већина транспортних предузећа која су учествовале у пројекту бенчмаркинга
посвећују овој области значајну пажњу. Најнижи проценат успешности у погледу
возног парка износи 64% (предузећа К15 и К26). Најуспешнија у погледу возног парка
је предузеће К8 чији проценат успешности износи 91%, које осталим транспортним
компанијама може послужити као смерница добре праксе у овој области. Чак 18 од 35
компанија (51%) има проценат успешности индикатора „Возни парк“ који износи 80%
или више, што указује на веома добре резултате у овој области.
3.3.

Стуб 3 - Здравствено стање возача

Према резултатима истраживања транспортна предузећа препознају пресудан
значај здравственог стања возача за безбедно учешће у саобраћају, ово се уједно
може објаснити и тиме што је ова област једна од најчешће контролисаних од стране
инспекције. Тренутна пракса у Србији не оставља избора транспорним
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компанијама, које су услед честих контрола, принуђене да значајну пажњу
посвећују здравственом стању возача. Обављање лекарског прегледа у
одговарајућој здравственој установи и утврђивање способности за управљање
возилом је један од најважнијих предуслова за безбедно учешће професионалних
возача у саобраћају, што је већина предузећа и јасно препознала. Међутим, може се
приметити да се велика већина предузећа држи основних параметара, који су
законом условљени, док додатне мере, које би додатно квалификовале спремност
возача и њихове психофизичке способности за безбедно учешће у саобраћају.
Овај стуб описан је кроз три индикатора и 7 подиндикатора. Проценат успешности
индикатора „Здравствено стање возача“ према транспортним предузећима које су
учествовала у пројекту бенчмаркинга, приказан је на претходном графику. Здравствено
стање возача је област у којој је идентификован највећи број предузећа са максималним
процентом успешности, (11 предузећа), што указује на веома добру праксу у овој
области. Поред поменутих 11 предузећа са стопостотним учинком у области
здравственог стања возача, још 9 предузећа има проценат успешности изнад 80%.
3.4.

Оптимално, безбедно и планско ангажовање возача

Стуб 4 бенчмаркинга „Оптимално, безбедно и планско ангажовање возача“
препознаје значај планирања ангажовања возача и израде планова путовања, не само
са аспекта безбедности саобраћаја, већ и са аспекта економске ефикасности
реализованог путовања. Квалификоване вредности овог стуба указују у којој мери
транспортна предузећа плански анализирају руте и у складу са тиме доносе одлуку
о ангажовању конкретног возача. У овом сегменту, одлука о додели руте није
посматрана само кроз перспективу расположивости возача, већ целокупну
квалификацију и процену возача, од стране руководиоца који га распоређује на
поједини радни задатак. Овај стуб описан је кроз три индикатора и 7 подиндикатора.

Слика 3. Упоредна анализа резултата бенчмаркинга у погледу Стуба 4 Оптимално, безбедно и планско ангажовање возача

Проценат успешности индикатора „Оптимално, безбедно и планско ангажовање
возача“ према транспортним предузећима које су учествовале у пројекту бенчмаркинга
приказан је на графику изнад. Као смерница добре праксе могу се издвојити компанија
К1 са процентом успешности који износи 93%, а затим, компанија К2 са процентом
успешности који износи 90%. Велики број компанија показао је слабу заинтересованост
за ове активности, углавном имајући аргумент да је расположивост возача примаран
фактор, посебно у условима када је евидентан недостатак возача. Уједно, транспортне
компаније су показале да значајно снижавају критеријуме при одабиру ангажовања
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возача, односно да су значајно смањени захтеви на улазним тестовима, док су поједина
предузећа почела да примају возаче без улазних тестирања. Овакав приступ има за
последицу повећану флуктацију возача, већи број саобраћајних незгода и возаче који
имају минималне, основне квалификације тренутно потребне за управљање возилом
одређене категорије. Код неискусних возача, иницијална припрема возача се најчешће
не спроводи, већ се послодавци ослањају на знања и вешине које су возачи стекли у ауто
школама.
3.5.

Стуб 5 - Спровођење обука

Систематично спровођење обука возача је препознато као важан елемент
управљања системом безбедности саобраћаја у затвореним системима. Циљ
спровођења обука јесте стицање различитих знања и вештина за управљање
возилом од стране возача / корисника возила, у циљу њиховог безбедног и
ефикасног учешћа у саобраћају. Међутим, у Републици Србији не постоји традиција
стручног усавршавања запослених, са циљем јасног доприноса унапређењу
пословања. Ово се посебно изражава у односу према возачима, који често мењају
компаније услед велике потражње и значајних разлика у понуђеним условима. Овај
стуб описан је кроз четири индикатора и 14 подиндикатора.
На основу резултата бенчмаркинга транспортних компанија у погледу Стуба 5 Спровођење обука, може се уочити да само 9 од 35 предузећа има проценат
успешности изнад просечне вредности. Највећи проценат успешности у области
спровођења обука има предузеће К3 са процентом успешности од 79%. У овој
области велика већина предузећа мора уложити значајне напоре у циљу унапређења
перформанси, како би се достигло стање које осликава успешно управљање
безбедношћу саобраћаја. Чак 8 прдузећа у овој области не посвећује никакву пажњу
(проценат успешности 0%), а велики број компанија то не чини у довољној мери.

Слика 4. Упоредна анализа резултата бенчмаркинга у погледу Стуба 5 Спровођење обука

3.6.

Стуб 6 - Спровођење проверa

Спровођење провера је у директној вези са спровођењем обука у транспортним
предузећима. Основ за спровођење обука јесте спровођење провера знања и вештина
возача, чиме се јасно утврђују сегменти у раду возача које је потребно унапредити. Као
и обуке, провере имају за циљ да обезбеде безбедно и ефикасно учешће у саобраћају.
Успостављање система квалитета предвиђљ провере знања и вештина. која су стечена
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реализованим обукама, као и самим описом посла који запослени обавља, његовом
стручношћу и стеченим знањем пре ступања у радни однос.

Слика 5. Упоредна анализа резултата бенчмаркинга, Стуб 6 - Спровођење
провера

С обзиром да је спровођење провера генерално условљено реализацијом обука,
ситуација у погледу успешности транспортних предузећа у области спровођења
провера је слична са стањем када су у питању обуке. У посматраним транспортним
предузећима која су учествовале у пројекту бенчмаркинга, најбоља пракса у погледу
спровођења провера забележена је у предузећу К3 које има проценат успешности од
94%. Поред тога, и предузећа К35 и К1 са процентом успешности од 86% су високо
позиционирана када је ова област у питању.
3.7.

Стуб 7 - Активности са возачима који су учествовали у саобраћајним
незгодама или чине већи број прекршаја

У анализи саобраћајних незгода, најчешћих саобраћајних прекршаја и конфликтних
ситуација у којима учествују возачи, односно, запослени, лежи значајан потенцијал за
унапређење безбедности саобраћаја у транспортним предузећима. Стуб 7 бенчмаркинга
безбедности саобраћаја у затвореним системима управо се бави активностима са
возачима који су препознати као ризични (учешће у саобраћајним незгодама или
чињење већег броја саобраћајних прекршаја), као и мерама и активностима које се
предузимају како би се унапредило понашање ових возача. Основа овог стуба је да
предузећа прате ефикасност рада својих возача, као и њихово учешће у незгодама и
прекршајима, а да на основу тога чине јасне кораке на кориговању њиховог понашања.
Овај стуб описан је кроз вредности 6 инидкатора и 23 подиндикатора.

Слика 6. Упоредна анализа резултата бенчмаркинга у погледу Стуба 7 Активности са возачима који су учествовали у саобраћајним незгодама или
чине већи број прекршаја
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Када се посматра успешност транспортних предузећа у оквиру стуба који се односи
на активности са возачима који су учествовали у саобраћајним незгодама или чине већи
број саобраћајних прекршаја, може се уочити да 19 од 35 предузећа (54%) има проценат
успешности изнад просечне вредности. Најмања оцена у овој области износи 5%
(предузеће К26). Најбоља пракса у погледу рада са возачима који су учествовали у
саобраћајним незгодама или чине већи број саобраћајних прекршаја идентификована је
у предузећима К29 и К8, која имају максималан учинак у овој области.
3.8.

Стуб 8 - Стање безбедности саобраћаја

Стање безбедности саобраћаја је посебно важан стуб, односно, индикатор
бенчмаркинга безбедности саобраћаја у затвореним системима, посебно за
предузећа која су на почетку успостављања система управљања безбедношћу
саобраћаја. Овај индикатор треба да омогући увид у стање безбедности саобраћаја
у затвореном систему. У Републици Србији још увек није могућа примена
релативних показатеља безбедности саобраћаја и индикатора понашања приликом
оцењивања стања безбедности саобраћаја у затвореним системима. Основни разлог
томе је немогућност поређења са другим сличним компанијама или организацијама
(непостојање тзв. „одговарајућег узорка популације“ или „реперне величине“).
Стога се оцена стања безбедности саобраћаја базира на оцени трендова апсолутних
показатеља и оцени ставова о опасностима у друмском саобраћају.

Слика 7. Упоредна анализа резултата бенчмаркинга Стуб 8 - Стање безбедности
саобраћаја

Проценат успешности индикатора „Стање безбедности саобраћаја“ у транспортним
предуезћима која су учествовала у истраживању бенчмаркинга приказан је на графику
изнад. На основу резултата бенчмаркинга, идентификовано је пет компанија (компаније
К35, К34, К23, К21 и К3) са максималним учинком у овој области, које могу послужити
као примери добре праксе када је у питању оцена стања безбедности саобраћаја. Уједно
може се закључити да је ово стуб у оквиру којег је уочен највећи простор за унапређење
велике већине транспортних предузећа.
4.

ЗАКЉУЧАК

Укупна оцена успешности транспортних предузећа у погледу управљања
безбедношћу саобраћаја добијена је сагледавањем оцена свих 8 основних области
(стубова) бенчмаркинга безбедности саобраћаја у затвореним системима. На основу
укупне оцене успешности, свака компанија се може јасно оценити у погледу својих
перформанси управљања безбедношћу саобраћаја.
307

Дарко Петровић, Драгослав Кукић, Светлана Миљуш
БЕНЧМАРКИНГ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У ЗОНАМА ОСНОВНИХ ШКОЛА

На основу резултата спроведеног истраживања бенчмаркинга безбедности
саобраћаја у 35 транспортних компанија и организација, може се сагледати
постојеће стање када је у питању рад транспортних компанија и организација у
области безбедности саобраћаја у Републици Србији. Може се рећи да транспортне
компаније у Републици Србији мало или веома мало пажње посвећују унапређењу
система управљања безбедношћу саобраћаја. Више од половине од укупног броја
компанија које су учествовале у пројекту бенчмаркинга имају укупну оцену система
мању од 50%, док је у само четири компаније систем управљања безбедношћу
саобраћаја оцењен процентом успешности изнад 80%.
5.
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АКТИВНОСТИ ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА У ОБЛАСТИ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
ROAD SAFETY ACTIVITIES OF CIVIL SOCIETY
Владимир Ожеговић1, Милош Луковић2
Резиме: Потенцијал организација цивилног друштва у безбедности саобраћаја огледа се у
способности да покрену одређена питања и иницијативе за њихова ефикасна решавања.
Недостатак саобраћајног образовања и васпитања у формалном образовању представља један
од кључних проблема у безбедности саобраћаја на територији Републике Србије. Удружење
„Асоцијација за младе“ кроз своје активности и мултисекторску сарадњу ради на јачању
свести о потреби и значају саобраћајног образовања и васпитања у различитим узрастима.
Поред тога, удружење активно ради на имплементацији саобраћајног образовања и
васпитања у различите културне и друге садржаје који привлаче младе. Циљ овог рада јесте
да прикаже реализоване активности засноване на синергији саобраћајног образовања и
васпитања са културом, односно позоришном уметношћу.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, НВО, саобраћајно образовање и васпитање, млади
Abstract: Potential of NGO-s in road safety is reflected in ability to find problems and to react
efficiently. A lack of road safety education in formal education system presents one of the main
problems in road safety of Serbia. Activities of NGO „Association for Youth“ are based on
cooperation with different subjects with main aim to raise awereness and highligt importance of road
safety education for different ages. Implementation of road safety education in cultural and other
attractive activities is the way of approach to the youth. Content and activities, based on synergy
between road safety and art with achieved results will be described and discussed in this paper.
Keywords: Road safety, NGO, road safety education, youth
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1.

УВОД

Оснивање непрофитних и невладиних организација које се баве безбедношћу
саобраћаја, може бити од велике важности за њено унапређење. Организације
цивилног друштва имају кључни задатак да својим активностима приближе
грађанству начине за безбедно учествовање у саобраћају, промовишу саобраћајну
културу и неформално образују и едукују циљне групе различитих старосних доба
о значају поштовања саобраћајних прописа, пружању прве помоћи, значају
коришћења заштитних система, изменама закона, последицама небезбедног
понашања, итд. Поред тога ове организације могу да пруже објективне информације
доносиоцима одлука и медијима, идентификују и промовишу ефикасна решења,
критикуји и изазову неефикасне политике, формирају коалиције организација истих
или сличних интересовања и доприносе стручном и научном развоју локалних
самоуправа.
Aсоцијација за младе је невладино удружење, основано на неодређено време
ради остваривања циљева у области развоја цивилног друштва, образовања младих
и развоја неформалног образовања, здравља младих и одрастања, побољшања
социјалне укључености деце и младих са инвалидитетом и посебним потребама, као
и осталих социјално угрожених категорија становништва, безбедности деце и
младих, безбедности деце и младих у саобраћају, активизма и волонтеризма
младих, мобилности и интеркултурализма, екологије и подизања друштвене свести
деце и младих у области спорта, културе и уметности. Уколико овакве организације
цивилног друштва препознају своје место у систему безбедности саобраћаја, кроз
ефекасан план активности, механизме и мултисекторску сарадњу могу се постићи
изванредни резултати у подизању нивоа безбедности саобраћаја, уз то неопходно је
и да јавни сектор препозна улогу оваквих организација у систему безбедности
саобраћаја, да ради на јачању капацитета самих организација и да их подстиче на
рад и развијање.
Неки од циљева Асоцијације јесу подстицање развоја локалне самоуправе кроз
учешће младих у доношењу одлука и јачање капацитета институција и организација
за примену програма и активности које доприносе безбедности деце и младих у
саобраћају. Ово удружење је препознало своју улогу у систему управљања
безбедношћу саобраћаја и труди се да кроз различите пројекте директно и
индиректно допринесе подизању свести о значају безбедности саобраћаја.
2.

АКТИВНОСТИ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ У БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА

Асоцијација за младе је у току 2018. године реализовала два пројекта који се тичу
саобраћајног образовања и васпитања на територији општине Панчево. Оба
пројекта представљају синергију саобраћајног образовања и васпитања са културом
односно позоришном уметношћу и реализовани су у периоду од септембра до
децембра 2018. године.
Први пројекат под називом „Безбедност је на (с)цени“ реализован је са
ученицима основних школа према већ утврђеном програму Асоцијације за младе.
Предавањима из области безбедности саобраћаја предвиђеним за ученике основних
школа обрађене су следеће области:
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Деца путници у возилу (понашање током вожње, утицај детета на
возача, утицај возача на дете, индиректни утицај)
• Деца бициклисти (правилно и безбедно кретање, сигнали, заштитна
опрема, потенцијалне опасности)
• Деца пешаци (правилно и безбедно кретање, потенцијалне опасности)
• Саобраћајна сигнализација (област је прилагођена узрасту и чине је
основни елементи хоризонталне и вертикалне сигнализације неопходни
за безбедно учешће деце у саобраћају, примери праксе)
• Вежбе уочавања небезнедних ситуација у саобраћају
• Негативан утицаја алкохола на психофизичке способности
Из извештаја Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије сазнајемо да
деца узраста до 14 година најчешће страдају као путници у возилу, пешаци, потом
као бициклисти, и да је најризичнији месец октобар, те су пројектне активности
започете већ у септембру. Модификована теоријска предавања, интерактивног типа
представљају први део пројекта и конципирана су тако да се поменуте теме могу
обрадити и у току једног школског часа на начин који је прихватљив ученицима, а
да притом остане довољно времена за вежбе које су пратећи део предавања. За
ученике основних школа припремљени су задаци у складу са узрастом, са основном
идејом да на посебно дизајнираним цртежима уоче и обележе небезбедна понашања
у саобраћају, а потом јавно образложе своја запажања и дискутују одређене
ситуације са предавачима у улози модератора који акцентују ризичне ситуације и
усмеравају ток размишљања и перцепирања. У појединим основним школама у
којима је ранијих година реализован неки од пројеката који се тичу безбедности
деце у саобраћају и где код деце постоји одређени ниво знања, у практичне вежбе
уврштено је и коришћење пијаних наочара на импровизованом полигону уз
асистенцију предавача. Ове активности су се показале као веома значајне, а
установљено је да деца врло рано долазе у контакт са алкохолом, већ у
основношколском узрасту што може представљати озбиљан будући проблем у
локалној заједници. Поред тога запажени су и забележени одређени проблеми
безбедности деце у зонама школа на које су указала сама деца и наставници.
Пројекат је реализован у две градске и једној сеоској основној школи у општини
Панчево, присуствовало је око 290 деце завршних разреда. Пројекат је
су/финансирао град Панчево, а реализован је у сарадњи са Канцеларијом за младе и
Домом омладине Панчева, двораном „Аполо“ у оквиру Деценије акције за
безбедност саобраћаја на путевима.
•

Слика 1. Интерактивна предавања
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Други пројекат под називом „Живот је на (с)цени“ реализован је са ученицима
завршних разреда средњих школа. Предавањима из области безбедности саобраћаја
предвиђеним за ученике основних школа обрађене су следеће области:
• Основни фактори безбедности саобраћаја (Фактори безбедности
саобраћаја- човек, возило, пут, окружење са аспекта активне и пасивне
безбедности)
• Ризици у саобраћају (Проблеми младих учесника у саобраћају на
територији Републике Србије као и локалне самоуправе, релевантни
статистички подаци)
• Кампање у безбедности саобраћаја (примери и утицај кампања)
• Симулација утицаја алкохола и психоактивних супстанци на
психофизичке способности учесника у саобраћају (вежбе уз употребу
пијаних наочара на наменски пројектованом полигону)
Пројекат је реализован у 4 градске средње школе, предавањима је присуствовало
око 500 ученика завршних разреда. Током интерактивних предавања за
средњошколце највише пажње посвећено је темама које се тичу алкохола, брзине и
употребе заштитних система на возилу. Дискутовани су конкретни случајеви
актуелних саобраћајних незгода из периода реализације пројекта са посебним
акцентом на последице по појединце-учеснике и локалну заједницу.
Најупечатљивије запажање током реализације пројекта у средњим школама јесте то
што се већина ученика први пут сусрела са саобраћајним образовањем и
васпитањем. Одатле и потичу недостатак знања, неисправни ставови и небезбедно
понашање који су у великој мери узели маха, а интензивирају се лошим примерима
у породици. Пројекат је финансирао покрајински секретаријат за спорт и омладину,
а реализован је у сарадњи са Домом омладине Панчева, двораном „Аполо“,
Техничком школом „Сава Мунћан“ из Беле Цркве и удружењем грађана „Аурора“
из Беле Цркве у оквиру Деценије акције за безбедност саобраћаја на путевима.
3.

ПОЛИГОН ЗА СИМУЛАЦИЈУ УТИЦАЈА АЛКОХОЛА НА
ПСИХОФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ УЗ УПОТРЕБУ ПИЈАНИХ
НАОЧАРА

Полигон се састоји од 3 групе елемената распоређених тако да не заузимају више
од 8m по дужини и 1m по ширини. Функција полигона јесте да симулира одређене
препреке на пешачкој путањи које би просечан пешак у свакодневним условима
савладао без потешкоћа. Коришћењем пијаних наочара овај полигон постаје много
захтевнији за савладавање и препоручује се да полазник прво прође кроз полигон
без, а потом користећи наочаре почевши од оних најслабијег интензитета. На овај
начин полазници на сопственом примеру у контролисаним условима осећају
негативан утицај алкохола на обављање свакодневних, тривијалних активности.
Полигон је замишљен као двосмеран, односно почетна тачка уједно представља и
завршну тачку. Препреке које симулира полигон пројектоване су према реалним
ситуацијама као што су: мимоилажење са другим пешацима, промене правца услед
наиласка на баре, рупе, радове на тротоару, потом искорак у случају наиласка на
ивичњаке различите висине и друге вертикалне препреке, заокрет и тенденцију
задржавања уравнотеженог праволинијског хода. Преко 500 ученика је прошло кроз
полигон и на овај начин је врло успешно саобраћајно образовање и васпитање
измештено ван учионице и уврштено и у физичке активности за ученике средњих
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школа. Предност овог полигона огледа се у томе што се показао као врло атрактивна
активност, што је применљив на различите циљне групе, што изазива позитивне
реакције и промене ставова, недвосмислено указује на способности појединаца и
утицај алкохола и поврх свега подстиче на размишљање о последицама
конзумирања алкохола. Недостаци се огледају у неопходном простору за
постављање полигона, зависности од временских услова, као и могућношћу
настанка повреда услед немарног понашања, прецењивања способности или
недостатка лица за надзор и асистенцију.

Слика 2. Полигон за симулацију утицаја алкохола на психофизичке способности уз
употребу пијаних наочара

4.

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА „МОТОРИ“

Суштина саобраћајног образовања и васпитања јесте да се измести ван учионице
и имплементира у различите активности. Позоришна представа „Мотори“ као
културолошки сегмент пројеката је управо имплементација саобраћајног
образовања и васпитања у културу, односно позоришну уметност којом се на
специфичан начин допире до свести, утиче на изградњу система вредности и кроз
идентификацију са ликовима, усађују нови и преиспитују постојећи ставови. Рани
сусрет деце са позориштем може бити од пресудног значаја за њихова даља
искуства, за сусрете са уметношћу, за подстицање радозналости и маште. У
активностима које се ослањају на драму и позориште, дете уз подршку и помоћ
одраслих може да стваралачки, на начин драме и позоришта, открива само себе и
свет око себе, да истражује своје понашање и своје односе са светом, да открива
реалност и фикцију окружења. Драмско играње и импровизације омогућавају да се
дечија искуства и дечија предзнања, као и тренутно физичко окружење детета,
средина и догађања у стварности нађу у интеракцији. Оно што је важно за овај облик
драмских активности јесте да се кроз њих могу обрадити различите теме, па тако и
безбедност саобраћаја. Деца по својој природи свет око себе сагледавају и
доживљавају кроз игру. Од свих области уметности деци је најближа драмска
уметност. Позоришна уметност има позитиван васпитни утицај на дете, пошто се
кроз гледање позоришних представа дете оспособљава да развија инстинкт,
мишљење, опажање, да постепено уочава шта је битно, а шта споредно, да запази
односе међу људима, што се касније рефлектује и на знање, ставове и понашање у
саобраћају. Позоришна представа „Мотори“ представља сагу о личној одговорности
и одрастању које пред младе често поставља бројне изазове којима је тешко одолети,
а чије су последице дугорочне и једнако негативне по друштво и појединца.
Представа је наменски израђена и прилагођена узрасту од 12 и више година, са
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мноштвом мотива који се тичу безбедности саобраћаја и последица небезбедног
понашања у саобраћају и његовог утицаја на квалитет живота. Представа је у
оквиру активности Асоцијације за младе изведена 5 пута, видело ју је преко 500
ученика, а такође је уврштена и у активности Секретаријата за саобраћај града
Београда и од своје премијере 2017. године изведена је преко 30 пута, што говори о
њеном квалитету, атрактивности и ефектности.

Слика 3. Детаљ из позоришне представе

5.

„У ЖИВОТУ ПОСТОЈИ МНОГО ВИШЕ ОД БРЗОГ ЖИВЉЕЊА“

Промовисању поменутих пројеката за безбедност деце и младих у саобраћају у
великој мери је допринела сарадња са вишеструким шампионом у ауто-тркама,
Душаном Борковићем. Наиме, Борковић је у улози амбасадора пројеката преносио
поруку о значају поштовања прописа и безбедног понашања у саобраћају. Порука је
снимљена на стази у Барселони, а емитована на сваком интерактивном предавању и
на друштвеним мрежама током реализације пројеката. Значај оваквог преношења
поруке огледа се у два аспекта; Борковић, као суграђанин који је постигао изузетне
резултате у области спорта, односно аутомобилизма, представља узор управо
великом броју младих који спадају у најризичнију групу учесника у саобраћају. Са
друге стране, када такав узор својим понашањем и ставом преноси поруку о значају
безбедности саобраћаја и раздвајању вожње на стази и у саобраћају, међу младима
се формира став да се безбедношћу саобраћаја заиста може управљати и да фактор
човек представља један од најважнијих фактора безбедности односно
небезбедности. Уз то, на друштвеним мрежама су пласиране Душанове фотографије
са порукама о безбедности саобраћаја и објављен је интервју под називом „У животу
постоји много више од брзог живљења“ на тему саобраћајног образовања и
васпитања. На овај начин поруке о безбедности саобраћаја су емитоване преко 3000
пута кроз различите медије, што је значајно допринело видљивости пројеката.
6.

ЗАКЉУЧАК

Невладине организације, чије су основне одлике подстицајни амбијент и
посредовање, препознавањем своје улоге у безбедности саобраћаја, својим
активностима, залагањем, кооперацијом са осталим субјектима и применом
савремених технологија могу значајно утицати на побољшање нивоа безбедности
саобраћаја. Међутим, препознавање значаја, подстицање рада и оснаживање
невладиних организација од стране јавног сектора, кључни је елемент у
остваривању интеракције субјеката носилаца одговорности за саобраћајно
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образовање и васпитање. Квантитативни подаци који дефинишу тренд и суштинске
рзултате, а огледају се у броју настрадале и погинуле деце и младих на територији
Панчева у тренутку писања овог рада још увек нису званично објављени нити
доступни ауторима. Приказ ових података би дао јасну слику о ситуацији у
безбедности саобраћаја деце и младих, као и о утицају спроведених активности.
Квалитативни подаци добијени из евалуационих упитника за учеснике пројекта,
односно циљну групу, карактеришу пројекат као врло интересантан и садржајан.
Међутим, објективна слика јесте да је овај став великим делом последица
недостатка сличних садржаја и активности. Важно је поменути да одрживост
оваквих активности у локалним заједницама није загарантована без адекватних
показатеља успешности, као ни њихова ефективност на дугорочном нивоу. Само
координисаним радом заснованим на науци и подацима постижу се најзначајнији
ефекти у безбедности саобраћаја на дугорочном нивоу.
7.
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