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Резиме: У овом раду биће анализиране саобрћајне незгоде у којим су учествовала деца до 14 година

старости, специфичности самих саобраћајних незгода са децом и опште карактеристике подручја на коме
се анализира стање безбедности (град Крагујевац). Анализа ће бити урађена на основу дневних извештаја
полицијске станице о саобраћајним незгодама са обележјем кривичног дела .
Кључне речи: АНАЛИЗА, САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ, ДЕЦА, КРАГУЈЕВАЦ.
Abstract: In this paper we analyzed traffic accident which involved children under the age of 14, the very specifics of
accidents with children and the general characteristics of the area in which we analyze the security situation (city of
Kragujevac). The analysis will be done in a police station daily reports on traffic accidents with elements of criminal acts.
Keywords: АNALYSIS, TRAFFIC ACCIDENTS, CHILDREN, KRAGUJEVAC.

1. УВОД
Предмет истраживања подразумева анализу стања безбедности на подручју града Крагујевца.
Упоређивање показатеља као што су: број саобраћајних незгода, број погинулих, тешко и лако телесно
повређених у саобраћајним незгодама, а посебно саобраћајне незгоде са децом до 14 година старости.
Под предметом истраживања подразумевају се конкретне групације података и индикатора безбедности
саобраћаја, како би се дошло до свих релевантних закључака које се могу поставити и на основу којих
могу извући све специфичности које ће дати одговоре на питање зашто и шта предузети да би се стање
променило.
Сврха истраживања се односи на сагледавање свих чињеница и анализа саобраћајних незгоди са
децом до 14 година старости, што ће дати општу анализу безбедности деце у Крагујевцу.
Циљ истраживања јесте могућност управљања безбедношћу саобраћаја и предузимање свих мера и
радњи од свих субјеката у држави како би се добили одређени позитивни резултати,
Време истраживања се односи на период од 2010. до 2012. године.
2. АНАЛИЗА БРОЈА СОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
Општина Крагујевац обухвата 57 насељених места и 78 месних заједница. Са око 180.000 становника,
град је први по величини у Шумадији, а четврти у Србији. Број деце до 14 година старости која живе на
простору Крагујевца је око 27.000. Простире се на површини од 835 км2. За општину Крагујевац може се
рећи да има повољан географски положај, јер кроз њено подручје пролази стари пут Београд - Крагујевац
- Ниш и железничка пруга Београд-Лапово-Скопље. Поред осталих функција које има, Крагујевац је и
саобраћајни центар из кога воде путеви у 6 праваца (Слика 1.), што знаци да кроз Крагујевац пролази
велики број аутомобила. Са великим протоком односно присуством аутомобила повећава се и ризик од
настанка саобраћајних незгода.
У периоду од 2010. до 2012. године, у саобраћајним незгодама на путевима у Крагујевцу укупно се
догодило 1.778 саобраћајних незгода. Од укупног броја саобраћајних незгода , саобраћајне незгоде са
настрадалим лицима чине 931 саобраћајних незгода, од којих је настрадале деце узраста до 14 година
било 97 у тим незгодама, што је приказано графиком 1.
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График 1.Однос укупног броја саобраћајних незгода, саобраћајних незгода са настрадалим лицима и
саобраћајних незгода у којима су учествовала деца

Треба напоменути да се у бази саобраћајних незгода Министарства унутрашњих послова не
евидентирају саобраћајне незгоде са мањом материјалном штетом код којих су учесници попунили
Европски извештај (образац) о саобраћајној незгоди, због чега укупан број саобраћајних незгода треба
прихватити са одређеном резервом.
Број саобраћајних незгода са настрадалом децом до 14 година у периоду од 2010. до 2012. године је
97 саобраћајних незгода. У том периоду није било погинуле деце, док је тешко повређене деце било 13, а
лако повређене 84 што је приказано графиком 2.
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График 2. Саобраћајне незгоде са настрадалом децом до 14 година
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Структуру саобраћајних незгода за децу узраста до 14 година у периоду од 2010. до 2012. године,
чине деца као пешаци 46, као путници 41, као бициклисти 10, док деца као возачи нису учествовала у
саобраћајним незгодама, приказано је графиком 3.
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График 3. Структура саобраћајних незгода у коме су учествовала деца до 12 година као пешаци, возачи,
путници и бициклисти,

Деца старости до 14 година учествују у саобраћајним незгодама у својству пешака, возача, путника,
бициклисте или друго.
Број саобраћајних незгода са настрадалом децом до 14 година у својству пешака у периоду од 2010.
до 2012. године је 41. У том периоду није било погинуле деце, док је тешко повређене деце било 6, а лако
повређене 32, што је приказано графиком 3.
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График 4. Деца у својству пешака у саобраћајним незгодама

Број саобраћајних незгода са настрадалом децом до 14 година у својству путника у периоду од 2010.
до 2012. године је 46. У том периоду није било погинуле деце, док је тешко повређене деце било 3, а лако
повређене 43, што је приказано графиком 5.
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График 5. Деца у својству путника у саобраћајним незгодама

Број саобраћајних незгода са настрадалом децом до 14 година у својству бициклиста у периоду од
2010. до 2012. године је 10. У том периоду није било погинуле деце, док је тешко повређене деце било 1,
а лако повређене 9, што је приказано графиком 6.
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График 6. Деца у својству бициклиста у саобраћајним незгодама

Треба напоменути да у периоду од 2010. до 2012. године није било саобраћајних незгода у коме су
учествовала деца у својству возача, у прошлом периоду је било саобраћајних незгода где су деца до 14
година била у својству возача.
Ризик од настајања саобраћајне незгоде са децом зависи од процента саобраћајних незгода са децом,
од укупног броја саобраћајних незгода и процента деце, од укупног броја становника. У Крагујевцу има
око 180.000 становника, од тога око 27.000 чине деца узраста до 14 година односно у процентима од
укупног броја становника деца старости до 14 година чине 15 %. За период од 2010. до 2012. године у
Крагујевцу се десило 1778 саобраћајних незгода од којих 97 где су учесници били деца узраста до 14
година старости, односно број саобраћајних незгода у процентима у коме су учествовала деца у односу
на укупан број саобраћајних незгода ја 5,4 %.
Ризик =

% саобраћајних незгода са децом
% деце

=

5.4
15

= 0,36
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3. СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ПРЕДЛОЗИ МЕРА
Овом анализом се види да се ниво укупне безбедности у Крагујевцу повећава као и код деце до 14
година. од 2010. па до 2012. године смањује се број незгода на подручју Крагујевца, тиме и број незгода
са настрадалима а самим тим и деце. У овом периоду није било погинуле деца, што није случај за раније
периоде где се у току године деси по неки такав случај. Опада и број саобраћајних незгода са лако и
тешко повређеном децом у саобраћајним незгодама. Из структуре се види да деца нису имала
саобраћајних незгода као возачи, а да као пешаци и бициклисти опада број саобраћајних незгода, док као
путници не опада него је сличан као у претходном периоду. Ова анализа даје за право да се каже да је
стање безбедности деце узраста до 14 година у Крагујевцу на већем нивоу тренутно него у претходном
периоду. Али тренд није опадајући што се тиче саобраћајних незгода са децом до 14 година, већ он опада
до 2012. године, а током 2012. године и не опада и не расте него је константан, и на томе се може даље
радити и смањити број саобраћајних незгода са децом.
Ова анализа даје за право да се са сигурношћу сматра да постоји могућност да се безбедност
саобраћаја побољша као и да се смање бројне последице.
Треба напоменути да се велики број саобраћајних незгода са децом узраста до 14 година догађа због
неопрезног кретања пешака (деце) преко обележених пешачких прелаза, као и приликом њиховог
преласка коловоза ван обележеног пешачког прелаза и кретањем по самом коловозу. Деца имају
специфично кретање у саобраћају самим ти што су мање опрезна и непредвидљива у саобраћају и
кретањем у групама где често залазе на коловозни део намењен за саобраћај моторних возила. Овом
анализом се види да се велики број саобраћајних незгода догоди када су деца у својству путника, ти
резултати недвосмислено указују да је човек чинилац који највише утиче на безбедност деце у својству
путника и да од њега највише зависи мењање и унапређење стања безбедности деце.
На основу ове анализе, јасно је да локална заједница (град Крагујевац) има простор и обавезу да
знатно повећа свој утицај на укупну безбедност саобраћаја, самим тим и безбедност деце узраста до 14
година у Крагујевцу и да од њиховог деловања у великој мери зависи број настрадалих лица, као и деце,
у саобраћајним незгодама у наредном периоду.
Предлози мера који се могу извести из ове анализе о саобраћајним незгодама у којима су учествовала
деца узраста до 14 година су:
 Посебна предавања у школама како за децу, тако и за родитеље, јер се деци млађој од14
година најбоље може објаснити правилно понашање у саобраћају, које ће они
применити;
 Предавања за возаче, којима се може указати где најчешће праве прекршаје у саобраћају,
као и специфичност кретање деце као пешака у саобраћају, јер су они једни од главних
узрочника саобраћајних незгода;
 Увођењем школских радионица на тему безбедности саобраћаја деце, где би студенти на
сликовит начин презентовали деци опасне ситуације у којима се могу наћи на путу до
школе, као и давање корисних савете за њихову безбедност;
 Предавања и акције за родитеље које би упутили на правилно коришћење кадица,
односно седишта за децу, као и обавезно ношење кацига и штитника за децу у смислу
пасивне безбедности деце;
 Повећање броја патрола саобраћајне полиције у зонама школе као и на ризичним
деоницама у Крагујевцу, у јутарњим у поподневним часовима када је највећа миграција
деце због одласка у школу и доласка из школе;
 Увођење школских патрола у зонама школа које би чинили пензионисани радници
МУП-а, родитељи или ученици старијих разреда;
 Развијати безбедносну културу код грађана кроз сталне акције.
4. ЗАКЉУЧАК
Саобраћај је потреба и нужност савременог човека и друштва. Као законита делатност односи више
жртава, него све друге незаконите делатности. Вршећи анализу саобраћајних незгода које су се догодиле
на подручју града Крагујевца, у периоду од 2010. до 2012. године, дошло се до одређених законитости
које се тичу феноменологије саобраћајних незгода.
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Анализом података добијених на основу дневних извештаја као и из базе података јединственог
информационог система МУП-а, дошло се до закључака, на територији града Крагујевца у периоду од
20010. до 2012. године, догодило се укупно 1.823 саобраћајних незгода што ја мање од претходног
периода, за чије податке располаже МУП. Од чега су 931 саобраћајне незгоде биле са настрадалим
лицима, а од тога 97 саобраћајних незгода у којима су настрадали учесници деца узраста до 14 година,
што указује да није константан пад смањења саобраћајних незгода са настрадалом децом и да у будућем
периоду треба порадити на унапређењу безбедности деце у Крагујевцу.
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