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Резиме: Година уназад се показало да је праћење вредности индикатора безбедности
саобраћаја, поред осталих података о безбедности саобраћаја, кључно за управљање
системом безбедности саобраћаја. С обзиром да је управљање безбедношћу саобраћаја
предвиђено и спроводи се и на националном и на локалном нивоу, неопходно је пратити
вредности индикатора безбедности саобраћаја и на локалу, у локалним заједницама. С тим у
вези Агенција за безбедност саобраћаја је током 2018. године реализовала шесто по реду
мерење индикатора безбедности саобраћаја у Републици Србији по полицијским управама и
по први пут спроведено је пилот истраживање - мерење индикатора безбедности саобраћаја
по општинама унутар једне полицијске управе. Овакво мерење по општинама је имало
задатак да провери употребљивост националне методологије за мерење индикатора
безбедности саобраћаја у локалним заједницама и самим тим да одговарајуће смернице за
будуће праћење вредности индикатора безбедности саобраћаја. Имајући претходно наведено
у виду, у овом раду приказани су кључни резултати и закључци наведеног пилот
истраживања.
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Abstract: Years ago it turned out that monitoring of the value of road safety indicators, in addition
to other data on road safety, is crucial for management of road safety system. Given that road safety
management is envisaged and implemented at both national and local levels, it is necessary to
monitor the values of road safety indicators locally, in local communities. In this regard, the Road
Traffic Safety Agency during 2018 carried out the sixth measurement of road safety indicators in
the Republic of Serbia in police administrations and for the first time, a pilot survey was carried out
- measurement of road safety indicators in municipalities within a single police administration. Such
measurement in municipalities was tasked to verify the usefulness of the national methodology for
measuring road safety indicators in local communities and, therefore, to give the appropriate
guidelines for future monitoring of the value of road safety indicators. Bearing the foregoing in
mind, this paper presents the key results and conclusions of the abovementioned pilot study.
Keywords: road safety indicators; local communities; measurement; methodology; road safety
management

1.

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Традиционално, оцењивање безбедности саобраћаја се углавном спроводило на
националном нивоу (Еksler, 2010). Имајући у виду да осим националног нивоа
постоји и предвиђена је одговорност локалне заједнице за безбедност саобраћаја,
као и да је свуда у свету опште прихваћен принцип ''мисли глобално – делуј
локално'', јавила се потреба последњих година да се развијају алати и технике које
ће са једне стране омогућити оцењивање система безбедности саобраћаја и стања
безбедности саобраћаја на локалном нивоу, чиме би се омогућило касније
унапређење (Пешић и Антић, 2012).
На локалном нивоу, на нивоу локалне заједницве изузетно је важно
препознавање индикатора, као једног од начина за препознавање и праћење
проблема у безбедности саобраћаја (Пешић и Антић, 2012). Због тога је неопходно
да локалне власти и субјекти задужени за безбедност саобраћаја на локалном нивоу
схвате и разумеју значај индикатора у безбедности саобраћаја и са одговарајућим
структурама одаберу одговарајуће показатеље и индикаторе које треба пратити,
мерити и оцењивати и резултате тих мерења имплементирати у своје програме
унапређења стања безбедности саобраћаја. На овај начин би се и превентивно и
проактивно деловало на безбедност саобраћаја, а што и јесте један од циљева струке
и науке у безбедности саобраћаја и коначно система управљања безбедности
саобраћаја (Пешић и Антић, 2012).
Дакле, као и на сваком нивоу, то је и на нивоу локалних самоуправава у процесу
оцењивања безбедности саобраћаја локалних заједница место индикатора
безбедности саобраћаја може представити алгоритмом (Слика 1).

Слика 1. Место индикатора у систему унапређења безбеднсоти саобраћаја
(Пешић и Антић, 2012)
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Када се посматра ниво локалних заједница може се закључити да свака локална
заједница има специфичну структуру институција безбедности саобраћаја и да је
специфична са аспекта безбедности саобраћаја: у начину управљања безбедношћу
саобраћаја, према безбедности путне мреже, према свести учесника у саобраћају,
према понашању учесника у саобраћају, итд. (Липовац и др., 2012 и Eksler, 2010).
Имајући претходно наведено у виду, један од најзначајнијих корака у концепту
примене индикатора безбедности саобраћаја је праћење индикатора безбедности
саобраћаја на локалном нивоу, узимајући у обзир све специфичности локалне
заједнице у односу на национални ниво, нпр. мања територијална јединица,
различитост проблема безбедности саобраћаја (Пешић и др., 2015).
За дефинисање кључних проблема – области деловања свака локална заједница
мора претходно да има дефинисане релевантне индикаторе безбедности саобраћаја,
односно да има успостављену методологију мерења и праћења индикатора
безбедности саобраћаја (Пешић и др., 2015). Осим тога свака локална заједница
мора периодично вршити мерења индикатора безбедности саобраћаја. На основу
вредности тих индикатора, а уз коришћење неколико важних критеријума могуће је
спровести поступак одабира кључних проблема – области деловања у безбедности
саобраћаја. Алгоритам дефинисања кључних проблема – области деловања
коришћењем индикатора безбедности саобраћаја приказан у Пешић и др. (2015) се
може управо искористити у ове намене.
Са успостављеним вишегодишњим системом праћења индикатора безбедности
саобраћаја Република Србија, али и свака локална заједница би могла прецизније да
дефинише ефикасност примене одговарајућих акција и мера за промену вредности
индикатора, а самим тим и прецизније да дефинише своје кључне проблеме
безбедности саобраћаја (Пешић и др., 2015). У наставку би било неопходно деловати
на промовисању праћења стања безбедности саобраћаја коришћењем индикатора
безбедности саобраћаја и мотивисати локалне заједнице да успоставе систем
праћења својих индикатора безбедности саобраћаја (Пешић и др., 2015).
Коначно, неопходно је закључити у овом почетном делу да се праћење ИБС
спроводи на свим нивоима: на међународном, националном, регионалном и
локалном нивоу (Слика 2).
нивои праћења индикатора безбедности саобраћаја
међународни ниво

- дефинисање позиције у
међународним оквирима
- поређење на међународном
нивоу
- праћење ефикасности
примењених мера
- ...

национални ниво

- дефинисање постојећег
стања
- праћење тренда
- мерење ефикасности
примењених мера
- уочавање остварених
резултата у оквиру нижих
нивоа
- ...

нижи нивои (општине, окрузи,
полицијске управе,...)
- дефинисање постојећег
стања
- праћење тренда
- мерење ефикасности
примењених мера
- поређење са другим
подручним јединицама из
нижих нивоа
- уочавање остварених
резултата у оквиру нижих
нивоа
- ...

Слика 2. – Нивои праћења индикатора безбедности саобраћаја (Пешић и др., 2017)
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У оквиру праћења стања безбедности саобраћаја, без обзира на ниво праћења,
прати се постојеће стање и тренд појединих индикатора (Пешић и др., 2017.).
Праћење ИБС на различитим нивоима треба да омогући да се редовно анализирају
перфомансе заштитног система, да се одређује обим и врста проблема безбедности
саобраћаја (Пешић и др., 2017.). Ово треба да омогући да се хоризонтално и
вертикално усаглашавају мере и активности, да се свако подручје може поредити са
другим подручјима сличне величине, односно са стањем у већим подручним
јединицама којима подручје припада (Пешић и др., 2017.). На основу анализе у
дужем периоду, могу се анализирати промене у вредностима ИБС, тј. промене
перформанси система, могу се мерити ефекти спроведних мера, успешност
појединих или свих субјеката итд (Пешић и др., 2017.).
Податке о ИБС на нивоу општина/градова, могли би да користе локална тела за
безбедност саобраћаја, локалне власти и поједини субјекти, а све у циљу бољег
разумевања обима и врсте проблема безбедности саобраћаја, ширења свести о
значају проблема итд (Пешић и др., 2017.). Овакво праћење ИБС и традиционално
праћење незгода и последица незгода, треба да подстичу и подржавају предузимање
оптималних мера и активности у циљу смањивања проблема безбедности саобраћаја
(Пешић и др., 2017.).
Имајући све претходно и свеобухватно у виду, мотив за припрему овог рада у
покушају давања одговора на претходно наведена питања је управо била Студија
Истраживања индикатора безбедности саобраћаја на националном нивоу у 2018.
години, реализована од стране Агенције за безбедност саобраћаја и Саобраћајног
факултета у Београду. С обзиром да је део Студије представљало и истраживање
индикатора у свим општинама у оквиру једне полицијске управе, идеја је била да се
дође до закључка да ли и у којој мери је нацонална методологија прилагођена за рад
на терену на локалу, у оквиру локалних заједница, односно да ли је у потпуности
применљива и на који начин. Кључни резултати овог дела наведене Студије
приказани су у наставку овог рада.
2.

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

Укратко речено метод истраживања представља метод прикупљања и обраде
података представљен националном методологијом од стране Агенције за
безбедност саобраћаја 2013. године, која је ревидирана 2017. године и која се
детаљније може погледати на званичном сајту Агенције за безбедност саобраћаја
(http://abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/analize-i-istrazivanja/realizovani-projekti).
Додатно, овде треба истаћи само да је одабрана полицијска управа била ПУ
Крагујевац са својих шест општина: Аранђеловац, Кнић, Баточина, Лапово, Рача и
Топола. Спроведена су истраживања индикатора безбедности саобраћаја који се
односе на заштитне системе (појасеви, кациге, дечији заштитни системи), који се
односе на брзину, здравствено збрињавање, возила и др. Мерење Крагујевцу је
спроведено на истим позицијама као и ранијих година када су подаци прикупљани
за ПУ Крагујевац, док су локације мерења у општинама дефинисане према
успостављеној националној методологији. Резултати су после тога приказани за
општине појединачно, а посебно за ПУ Крагујевац и Град Крагујевац као исти
податак, док је податак АгрКрагујевац као агрегирана вредност за ПУ Крагујевац
добијена на основу података из свих општина.
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3.

РЕЗУЛТАТИ

Анализа индикатора безбедности саобраћаја према општинама које припадају
полицијској управи Крагујевац извршена је у зависности од категорије
саобраћајнице и посматраног индикатора. С обзиром да је циљ наведене анализе
поређење вредности у општинама и полицијској управи, на сваком дијаграму биће
приказане вредности за све општине у полицијској управи, граду Крагујевац,
агрегиране вредности за седам општина и град Крагујевац, као и вредности за
полицијску управу Крагујевац.
У наставку су приказани резултати само неких од одабраних индикатора
безбедности саобраћаја за насеље, док се детаљнији извештај може преузети са
званичног сајта Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије
(http://abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/analize-i-istrazivanja/realizovaniprojekti/istrazivanje-indikatora-performansi-bezbednosti-saobracaja-za-2018.-godinu).
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ДИСКУСИЈА

Током спроведеног пилот истраживања индикатора безбедности саобраћаја које
је реализовано на нивоу општина, односно локалних самоуправа, у оквиру
полицијске управе Крагујевац током 2018. године, уочени су одређени елементи у
вези примене постојеће методологије мерења индикатора перформанси безбедности
саобраћаја.
Наиме, постојећа методологија за мерење индикатора безбедности саобраћаја је
првенствено формирана и прилагођена истраживању на нивоу полицијских управа,
односно већих територијалних јединица, због чега постоје одређени недостаци и
ограничења, због којих се може рећи да је иста у већој мери примењива и за ниже
територијалне јединице, међутим, ипак се мора нагласити да није у потпуности
примењива за истраживања на нивоу општина.
Најзначајнија ограничења, која су последица неприлагођености методологије
истраживања мањим територијалним подручјима од полицијских управа, а која су
уочена током истраживања су:
• Одређени индикатори здравственог збрињавања, тачније индикатори
који се односе на здравствене установе секундарног и терцијалног
нивоа, нису примењиви за анализе на нивоу општина, с обзиром да на
нивоу општина не морају обавезно постојати здравствене установе
секундарног и терцијалног нивоа; имајући то у виду, када се ради о
нивоу општина није неопходно мерити индикаторе за здравствено
збрињавање који се односе на здравствене установе секундарног и
терцијалног нивоа.
• Индикатори који се односе на понашање пешака на семафорисаним
раскрсницама нису у потпуности примењиви за истраживања на нивоу
општина, с обзиром да на територији многих мањих општина не постоје
овакве раскрснице; с обзиром на то, у општинама где не постоје
семафорисане раскрснице не мерити ове индикаторе.
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5.

У многим мањим општинама не постоје адекватне локације за мерење
брзина, односно локације које би у потпуности задовољиле потребне
услове за овакво истраживање; у овом смислу треба тежити да се ипак
пронађу ове локације због поређења са другим општинама и због
поређења унутар полицијских управа, као и због поређења са
националним нивоом. Међутим, уколико и поред свега не постоје такве
локације свака општина треба да одабере њима одговарајуће локације за
мерење брзинам, како би могла управљати овим индикатором, али
водити рачуна да онда ти подаци служе само за ту општину и нису
упоредиви са осталим.
С обзиром да је реч о територијално мањим подручјима него што су
полицијске управе, дефинисана минимална величина узорка за
истраживања на нивоу општина може бити и мања него што је то случај
за полицијске управе, без обзира о ком индикатору је реч; наиме, треба
тежити да се испуне минимални узорци дефинисани националном
методологијом, али у случају не испуњавања истих, мерења треба
продужити у неколико дана, па и ако ни тада не буде испуњен
минимални узорак, прихватити и мање величине узорка уз обавезну
напомену о таквом узорку.
Поједине локалне заједнице, односно општине могу имати другачије
или друге индикаторе безбедности саобраћаја који би се могли сматрати
кључним, за разлику од неких других општина. Нпр. на општини Врачар
није неопходно пратити индикаторе безбедности саобраћаја који се
односе на пољопривредне машине у саобраћају, док је то нпр. у
Аранђеловцу највероватније потребно и неопходно; с тим у вези, свака
општина треба у складу са својим потребама и могућностима да тежи
томе да поред национално дефинисаних индикатора безбедности
саобраћаја има своје индикаторе безбедности саобраћаја.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

С обзиром на значај праћења индикатора безбедности саобраћаја, у овом раду су
приказани неки од најзначајнијих резултата и закључака Студије истраживања
индикатора безбедности саобраћаја у Републици Србији за 2018. годину, када је по
први пут вршено мерење индикатора безбедности саобраћаја по општинама у окиру
једне полицијске управе. С обзиром на циљ оваквог пилот истраживања, а то је
теренска потврда примењивости националне методологије на ниже – мање
подручне јединице, дошло се одређених закључака.
• Први од закључака је да је потребно наставити праћење индикатора у
складу са најновијом ревидираном методологијом. Ова ревидирана
методологија је показала одређене измене у односну на иницијалну прву
верзију, и очекује се да се резултати добијени новом методологијим
брже и квалитетније прикупе и да буду упоредиви како у односу на
претходни период у Републици Србији, тако и са међународним
подацима. Такође, ови подаци ће омогућити квалитетније праћење
стања и мерење достизања циљева безбедности саобраћаја.
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Мерења је могуће спроводити по свим подручним јединицама
(полицијске управе, општине, месне заједнице и сл.), али је препорука
да се за национални ниво индикатори мере на нивоу полицијских
управа, због довољног нивоа прецизности, једноставнијег мерења и
агрегације података и мањих трошкова истраживања.
• Мерења у оквиру нижих - мањих подручних јединица (општине,
односно локалне самоуправе и сл.), односно локалних заједница, могуће
је препустити тим подручним јединицама, уз коришћење националне
методологије за мерење индикатора безбедности саобраћаја, односно уз
коришћење припремљене локалне методологије за праћење индикатора
безбедности саобраћаја.
За квалитетно праћење индикатора безбедности саобраћаја у локалним
заједницама неопходно је спровести неколико корака:
• припремити одговарајући Приручник за локалне заједнице,
• спровести низ семинара и обука о значају, могућностима и самом
начину праћења индикатора безбедности саобраћаја,
• започети процес праћења индикатора безбедности саобраћаја на
локалном нивоу и
• надгледати овај процес на националном нивоу у циљу обезбеђивања
релевантности прикупљених података.
Уз одговарајућу обуку и поседовање Приручника за праћење индикатора
безбедности саобраћаја у локалним заједницама локалне заједнице би могле
детаљније да прате своје стање безбедности саобраћаја, а самим тим и да припремају
планове и акције у складу са тако дефинисаним кључним областима у безбедности
саобраћаја (Пешић и др., 2018).
•

6.
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