ОЦЕНА СТАВОВА учесника у саобраћају
БРЗА ВОЖЊА
У СРБИЈИ 2017. године

Легенда
Веома висока оцена [4,06 – 4,21]

ПУ
Зрењанин
3,92

ПУ
Нови Сад
4,14

Високa oцена [3,90 – 4,05]
Средња оцена [3,75 – 3,89]
Ниска оцена [3,59 – 3,74]

ПУ
Сремска Митровица
4,05
ПУ
Шабац
4,18

ПУ
Београд
3,97
ПУ
Ваљево
3,44

ПУ
Ужице
4,04

ПУ
Пријепоље
4,1

ПУ
Чачак
4,11

Непознати подаци

ПУ
ПУ
Смедерево Пожаревац
3,89
4,15
ПУ
Крагујевац
3,94

ПУ
Краљево
4,08

ПУ
Нови Пазар
4,12

* Већа оцена (на скали од 1 до 5)
значи да испитаници у већој мери
подржавају вожњу у складу
са ограничењем.

Веома ниска оцена [3,44 – 3,58]

ПУ
Панчево
3,98

ПУ
Бор
4,09

ПУ
Јагодина
4,08

ПУ
Крушевац
4,17

ПУ
Зајечар
4,09

ПУ
Ниш
4,16
ПУ
Прокупље
4,21

Косово и Метохија

ПУ
Лесковац
4,05

ПУ
Пирот
4,05

ПУ
Врање
4,08

Оцењени ставови:
- Брза вожња је ризична по живот
- Морам да возим брзо, иначе губим време
- Брза вожња отежава реаговање на опасну ситуацију
- Пријатељи сматрају да треба поштовати брзину
- Ограничења брзине су прихватљива
- Повећање брзине за 10 km/h повећава ризик од незгоде
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ОЦЕНА СТАВОВА мотоциклиста
Значај ЗАШТИТНИХ КАЦИГА
У СРБИЈИ 2017. године
ПУ
Суботица
4,28

ПУ
Кикинда
4,3

ПУ
Сомбор
4,47

Легенда
Веома висока оцена [4,53 – 4,61]

ПУ
Зрењанин
4,34

ПУ
Нови Сад
4,42

Високa oцена [4,44 – 4,52]
Средња оцена [4,36 – 4,43]
Ниска оцена [4,27 – 4,35]

ПУ
Сремска Митровица
4,44
ПУ
Шабац
4,46

ПУ
Београд
4,61
ПУ
Ваљево
4,45

ПУ
Чачак
4,56

ПУ
Ужице
4,36

ПУ
Нови Пазар
4,51

Непознати подаци

ПУ
ПУ
Смедерево Пожаревац
4,52
4,51
ПУ
Крагујевац
4,31

ПУ
Краљево
4,29

ПУ
Пријепоље
4,5

Веома ниска оцена [4,19 – 4,26]

ПУ
Панчево
4,27

ПУ
Бор
4,51

ПУ
Јагодина
4,19

ПУ
Крушевац
4,42

ПУ
Зајечар
4,47

ПУ
Ниш
4,39
ПУ
Прокупље
4,41

Косово и Метохија

ПУ
Лесковац
4,29

ПУ
Пирот
4,42

ПУ
Врање
4,44

* Већа оцена (на скали од 1 до 5) значи
да се испитаници у већој мери не слажу
са изјавом да Ако возим пажљиво
заштитна кацига није неопходна .
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ПРЕДГОВОР
Међународна конференција ''Безбедност саобраћаја у локалној заједници'', представља
једну од најзначајнијих активности у оквиру деценије акције за безбедност саобраћаја у
региону југоисточне Европе. Пратећи смернице Глобалног плана деценије акције за
безбедност саобраћаја, сваке године организујемо размену знања и искустава,
представљамо важне међународне документе и глобалне активности унапређења
безбедности саобраћаја. Препознајући огромне, а неискоришћене потенцијале на
локалном нивоу, улажемо напоре да ове потенцијале, на најбољи начин мотивишемо и
укључимо у светске процесе, а посебно у спровођење националних стратегија
безбедности саобраћаја. На тај начин, Конференција остварује велики утицај на
активности унапређења безбедности саобраћаја на локалном нивоу, али и на нивоу
држава и региона.
Ове године смо се определили да промовишемо активности УНЕЦЕ (Уједињених нација
Економске комисије за Европу), да сагледамо место безбедности саобраћаја у глобалним
циљевима одрживог развоја (SDG - Sustainable Development Goals) и да организујемо
размену искустава три агенције за безбедност саобраћаја (АБС), из Србије, Словеније и
Републике Српске. Гости Конференције ће бити представници локалних самоуправа из
Словеније и Републике Српске, као и представници УНЕЦЕ.
Настављамо да подстичемо младе студенте да истражују, представнике локалних
заједница да систематски раде и резултате публикују, представнике државних органа да
стално анализирају свој рад и одговарају за резултате, да подстичу друге субјекте да се
активно укључе у смањивање ризика на нашим путевима.
Као значајне теме одабране су: системи заштите деце у возилу и њихова употреба,
индикатори безбедности саобраћаја, методе рада локалних тела за координацију,
коришћење средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја, измене Закона о
безбедности саобраћаја на путевима (ЗоБС). С тим у вези, организоваће се низ радиница,
стручних расправа и један округли сто (измене ЗоБС).
После сваке Конференције, Научно-програмски одбор дефинише најзначајније
закључке и препоруке. Добар део наших препорука ушао је у прописе, стратегије и
акционе планове, односно у праксу, како у Србији, тако и у региону. На овим скуповима
истичемо и хвалимо све што се добро дешава и што доприноси унапређењу безбедности
саобраћаја. Са друге стране, врло отворено, коректно и добронамерно критикујемо све
оно што није било добро, а све у циљу смањивања страдања на путевима.
У претходном периоду, државе у региону су усвојиле стратегије безбедности саобраћаја
и друге стратешке документе који представљају одличан пример и за најразвијеније
земље. Већи број локалних заједница, а посебно у Србији и Републици Српској је
припремио и усвојих локалне стратегије и акционе планове. Припрема и спровођење
годишњих Програма коришћења средстава намењених безбедности саобраћаја су
постали пракса у већини локалних заједница у Србији. Поносимо се што смо, пре других
и боље од других, препознали значај и покретали ове процесе, односно што смо
допринели квалитету усвојeних стратешких докумената и унапредили праксу
безбедности саобраћаја у региону.
Снажно подржавамо идеју да рад у безбедности саобраћаја мора бити заснован на науци
и ослањати се на добре податке. У том смислу, стално унапређујемо процес праћења
стања безбедности саобраћаја.

Почели смо са мапирањем ризика учешћа у незгодама и ризика страдања, наставили смо
са истраживањем и мапирањем индикатора безбедности саобраћаја, радили анализу
капацитета и интегритета институција безбедности саобраћаја, а ове године, први пут
представљамо и мапе ставова о ризицима у саобраћају.
У наредном периоду је неопходно да се унапреде све активности на спровођењу
стратешких докумената, а све у циљу достизања врло амбициозних циљева који су
зацртани. Зато је неопходно да се стручно и непристрасно прате активности најважнијих
субјеката, ставови о ризицима, индикатори перформанси безбедности саобраћаја и
последице саобраћајних незгода. Постигнуте резултате треба стално поредити са
зацртаним циљевима и посвећено радити на достизању ових циљева.
Неопходно је да све локалне заједнице стручно припреме и усвоје локалне стратегије
безбедности саобраћаја и акционе планове за спровођење ових стратегија, као и да сваке
године доносе квалитетне Програме коришћења средстава намењених безбедности
саобраћаја. Локалне заједнице које су усвојиле стратегиу безбедности саобраћаја, треба
да се посвете њеном спровођењу.
Струка не сме дозволити да се праћење постојећег стања своди на пристрасно и
нестручно поређење броја настрадалих у претходним годинама. Морамо се
супротставити тенденцији да се пристрасно бира шта ће се са чиме поредити, а све у
циљу лажног представљања стања, бољим него што јесте, односно у налажењу
оправдања за неуспехе. Једини критеријум за поређење мора постати степен достизања
циљева који су добро дефинисани и квантификовани у стратегијама и другим
документима.
У нади да ћемо и ове године начинити искорак у нашој теорији и пракси и допринети
смањивању страдања у саобраћају, желимо успешан рад Конференције!

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Председник

НАУЧНИ ПРОГРАМСКИ ОДБОР
Председник
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FOREWORD
The international conference "Traffic Safety in the Local Community" represent the most
important activities within the framework of the Decade of Action for the Road Safety in the
Region of South East Europe. Following the guidelines of the Global Plan of the Decade for
Road Safety, every year we organize the exchange of knowledge and experiences, present
important international documents and global activities to improve traffic safety. Recognizing
the huge, but unused potentials at the local level, we are making efforts to motivate and engage
these potentials in the world's processes and in particular in the implementation of national
Road Traffic Safety Strategies. In this way, the Conference has a great impact on the activities
of improving the traffic safety at the local level, but also at the level of the countries and the
region.
This year, we have decided to promote the activities of the UNECE (United Nations Economic
Commission for Europe), to look at the location of traffic safety in the SDG (Sustainable
Development Goals) and to organize the exchange of experiences of the three agencies for the
Road Safety (RSA) from Serbia, Slovenia and Republic of Srpska. The guests of the
Conference will be representatives of local self-government from Slovenia and Republic of
Srpska, as well as representatives of UNECE.
We continue to encourage young students to research, representatives of local communities to
systematically work and publish results, representatives of state authorities to constantly
analyze their work and respond to results, encourage other entities to actively engage in risk
reduction on our paths.
The following topics were selected: the systems for the protection of children in the vehicle
and their use, traffic safety indicators, the methods of work of local bodies for coordination,
the use of funds intended for the improvement of traffic safety, amendments to the Law on
Road Traffic Safety (LRTS). In this regard, a series of workshops, expert discussions and a
roundtable will be organized (amendments to LRTS).
After each Conference, the Scientific and Program Committee defines the most important
conclusions and recommendations. A good part of our recommendations has entered into
regulations, strategies and action plans, that is, in practice, both in Serbia and in the region. At
these meetings, we emphasize and praise everything that is happening well and which
contributes to the improvement of traffic safety. On the other hand, we openly, fairly and with
good intention criticize everything that was not good, all in order to reduce the fatalities on the
roads.
In the previous period, countries in the region adopted traffic safety strategies and other
strategic documents that are an excellent example for the most developed countries. A large
number of local communities, especially in Serbia and the Republic of Srpska, have prepared
and adopted local strategies and action plans. The preparation and implementation of annual
Program for the using funds intended for the traffic safety have become a practice in most local
communities in Serbia. We are proud that we, before others and better than others, have
recognized the importance and driven these processes, that is, we have contributed to the
quality of adopted strategic documents and have improved the practice of traffic safety in the
region.

We strongly support the idea that work in traffic safety must be based on science and rely on
good data. In that sense, we constantly improve the process of monitoring the traffic safety
situation. We began mapping the risk of participation in accidents and risks of fatalities, we
continued with the research and mapping of traffic safety indicators, analyzed the capacity and
integrity of the traffic safety institutions, and this year, for the first time, we also present maps
of attitudes about traffic risks.
In the upcoming period, it is necessary to improve all the activities on the implementation of
strategic documents, all with the aim of reaching the very ambitious goals that have been
outlined. Therefore, it is necessary to closely monitor the activities of the most important
subjects, the attitudes about the risks, the indicators of traffic safety performance and the
consequences of traffic accidents. The achieved results should be constantly compared to the
set goals and committed to working towards achieving these goals.

It is necessary for all local communities to prepare and adopt local traffic safety strategies
and action plans for the implementation of these strategies, as well as to make high-quality
programs for the use of funds intended for traffic safety each year. Local communities that
have adopted a traffic safety strategy should be dedicated to its implementation.
The profession should not allow the monitoring of the current situation to be reduced to a
biased and inaccurate comparison of the number of victims in previous years. We must
oppose the tendency to be biased about what will be compared, in order to falsely present
the situation, better than it is, or to find justification for failures. The only criterion for
comparison must become the level of achievement of goals that are well defined and
quantified in strategies and other documents.
Hoping that this year will make a step forward in our theory and practice and contribute
to reducing the fatalities in traffic, we want the successful work of the Conference!
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НАЈВАЖНИЈИ ПОКАЗАТЕЉИ УМОРА КОД ВОЗАЧА
КОМЕРЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА
THE MOST IMPORTANT INDICATORS OF COMMERCIAL VEHICLE
DRIVERS FATIGUE
Јелица Давидовић1, Борис Антић2
Резиме: Умор је елемент фактора човек који у великој мери утиче на расположење и
мотивацију, као и на поспаност и когнитивне функције и способности човека, а самим тим и
возача. Процењује се да се у свету до чак 50% саобраћајних незгода догоди због умора возача.
Циљ овог рада је да се утврди који фактори и у којој мери утичу на развој умора код возача.
Анализом спроведених истраживања издвојена је листа најважнијих показатеља умора, затим
је експертском оценом утврђен ранг анализираних показатеља.
Кључне речи: умор, безбедност саобраћаја, индикатори безбедности саобраћаја, саобраћајне
незгоде
Abstract: Fatigue is a human factor who greatly affects mood and motivation, as well as sleepiness
and cognitive functions and abilities of man, and therefore the driver. It is estimated that up to 50%
of traffic accidents occur in the world due to driver fatigue. The aim of this paper is to determine
which factors and to what extent influence the development of fatigue in the driver. By analyzing
the conducted research, a list of the most important indicators of fatigue was listed, then the ranking
of the analyzed indicators was determined by the expert assessment.
Keywords: fatigue, road safety, road safety performance indicators, traffic accidents
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1.

УВОД

Индикатори перформанси безбедности саобраћаја (у даљем тексту индикатори
безбедности саобраћаја) су један од приоритетних критеријума када се говори о
стању безбедности саобраћаја, последњих година. Развојем индикатора безбедности
саобраћаја дошло је до појаве бројних дефиниција. Према ETSC (2001), индикатори
безбедности саобраћаја представљају било коју меру која је узрочно везана за
саобраћајне незгоде и последице саобраћајних незгода. Пар година касније, Al Haji
(2007) дефинише индикатор као меру која квантификује нешто што утиче на ниво
безбедности саобраћаја и може да се мери неким од уобичајених појмова, као што
је проценат, стопа или квалитетна информација, док Hakkert et al., (2007) дефинишу
индикаторе безбедности саобраћаја као мере оних радних услова у друмском
саобраћајном систему које утичу на перформансе безбедности саобраћаја.
У Србији Пешић и Антић, (2012) су указали да индикатори у безбедности
саобраћаја представљају значајан искорак у науци безбедности саобраћаја и служе
за оцену и праћење стања безбедности саобраћаја. Пешић (2012) истиче да се
оцењивање безбедности саобраћаја помоћу индикатора, по правилу може спровести
и пре него што се догоде саобраћајне незгоде, што омогућава да се проактивно могу
уочити евентуални проблеми и да се одговарајућим изменама у систему може
деловати на побољшање функционисања система безбедности саобраћаја. Посебан
значај индикатора у безбедности саобраћаја огледа се у праћењу учинка,
дефинисању и успостављању трендова, предвиђању проблема, процени политичког
утицаја, поређењу итд. (Пешић и Антић, 2012). Две године касније Кукић (2014)
дефинише индикатор безбедности саобраћаја као показатељ стања безбедности
саобраћаја који не представља конкретан број саобраћајних незгода или последица,
дакле, није излазни или коначан показатељ стања безбедности саобраћаја, али је у
одређеној каузалној вези са овим показатељима, односно настанком саобраћајних
незгода.
Према препорукама ETSC (2001) издвојено је седам основних области за развој
индикатора: употреба алкохола и дроге, брзина, заштитни системи, дневна светла,
возила, путеви и здравствена заштита.
На основу ETSC (2001) уочава се да индикатор безбедности саобраћаја у вези са
умором није дефинисан међу седам основних области за развој индикатора.
Међутим, последњих година због повећаног удела саобраћајних незгода насталих
због умора возача који се, у појединим земљама, креће до 50%, јавља се потреба за
дефинисањем индикатора безбедности саобраћаја који је у вези са умором возача.
Дефинисањем индикатора који су у вези са умором, и њиховим праћењем током
времена могу се дефинисати проблеми, односно фактори који доприносе настанку
саобраћајних незгода због умора, као и да се дефинишу одговарајуће мере за
елиминисање вожње под утицајем умора.
Имајући горе наведено у виду циљ овог рада је дефинисање уже листе
индикатора који се односе на умор, дефинисање и рангирање најважнијих фактора
који утичу на умор код возача комерцијалних возила.
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2.

МЕТОДОЛОГИЈА

Анализом досадашњих истраживања у свету, а посебном анализом резултата из
Србије, Давидовић (2013), Вујанић и др. (2015), Пешић и др. (2016), Давидовић и
Пешић (2016), Давидовић и Пешић (2017), Давидовић (2017) и Давидовић и др.
(2017) дефинисана је листа индикатора који утичу на умор возача комерцијалних
возила. Најпре је дефинисана шира листа индикатора, у којој су индикатори
класификовани у четири групе: показатељи о сну, показатељи о раду, показатељи о
одмору и показатељи о предузетим активностима.
Из сваке од наведених група, узимајући у обзир критеријуме које су дефинисали
Hermanns et al., (2008) за одабир релевантних кључних индикатора: значај,
мерљивост, специфичност, осетљивост, поузданост, упоредивост издвојена је ужа
листа индикатора, у којој су индикатори класификовани у две групе:
 индикатори који указују на стање у транспортној компанији
 индикатори који се односе на возаче (појединачно)
На основу уже листе индикатора и претходних искустава дефинисано је 11
утицајних фактора, а затим је извршено рангирање утицајних фактора. Рангирање
утицајних фактора извршено је на основу мишљења експерата, односно применом
метода „експертска оцена“, а на основу модела „алокација буџета“. Једна од
основних идеја за примену метода експертске оцене је да се дефинише ранг
показатеља и евентуално смањи број показатеља помоћу којих ће се
идентификовати ниво умора код возача, уколико се на основу експертске оцене
утврди да није значајан.
Истраживањем је обухваћено 17 експерата из области безбедности друмског
саобраћаја у неколико европских земаља, истраживању се одазвало 11 експерата.
Под експертом се подразумева професор на високошколској установи (доцент или
професор на факултету или на високој школи) чија је ужа научна област безбедност
друмског саобраћаја. Истраживање је спроведено електронским путем. Експерти су
применом модела „алокација буџета“ на 11 утицајних фактора распоређивали
100.000 евра, при чему већа вредност новца означава већи значај показатеља.
Експертске оцене сваког учесника су имале једнаку вредност.
Применом метода ''обједињени ранг'' (eng. Composite rank method) као резултат
добија се ранг сваког од показатеља (CRi), који комбинује и обједињује рангове
добијене оценом сваког од експерта, а на основу израза:
∑𝑛

𝑅𝑖𝑗

𝐶𝑅𝑖 = 𝑗=0 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚
(1)
𝑛
при чему је:
CR i – обједињени ранг показатеља i
R ij – ранг показатеља i додељен од стране експерта j
m – број показатеља
n – број експерата
Овај метод подразумева комбиновање рангова показатеља додељених од стране
експерата, дакле сваки од експерата j може дефинисати показатељ i по неком рангу
(Rij). На основу нумеричке вредности обједињеног ранга је формирана ранг листа
показатеља.
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3.

РЕЗУЛТАТИ

Када се говори о умору као индикатору безбедности саобраћаја код возача
комерцијалних возила, издвајају се две групе индикатора: индикатори који се
односе на возаче и индикатори који се односе на транспортну компанију, односно
који обухватају све возаче у оквиру компаније и указују на стање безбедности
саобраћаја по питању умора на нивоу целе компаније. У табели 1 приказана је ужа
листа индикатора безбедности саобраћаја који се односе на умор возача
комерцијалних возила, а на основу чије анализе је формирана листа утицајних
фактора.
Као први на листи издваја се „% професионалних возача који имају квалитетан
сан“. Квалитет сна, као индикатор умора возача је тешко објективно утврдити.
Методе које су до сада развијене захтевају посматрање возача у току сна, односно
праћење можданих таласа. Алтернативно решење је да се применом упитника
утврди њихов субјективно доживљени квалитет сна. Често примењиван алат је
Питсбург индекс квалитета сна. Међутим, он се састоји од 19 питања и није погодан
за примену на терминусима, односно у гаражама пред пријем радног задатка возача
због времена потребног за утврђивање само једног индикатора. Индикатор „%
професионалних возача који имају квалитетан сан“ израчунава се на основу
самопријављеног осећаја квалитета сна свих возача на нивоу транспортне
компаније. Возачи могу да оцене свој квалитет сна као добар или лош. Значај овог
индикатора је двоструки. Поред тога што указује на стање безбедности саобраћаја
транспортне компаније, указује и на могућност постојања здравствених проблема
возача (као што су опструктивна ноћна апнеја, поремећаји дисања и слично) који се
сматрају основним узрочницима лошег квалитета сна.
Утврђивање вредности индикатора „% професионалних возача који имају
приметан поремећај сна, али није лекарски дијагностикован“ врши се применом
метода анкете, односно на основу самопријављеног понашања возача. Под
поремећајем сна се подразумевају чести прекиди сна у току ноћи, хркање,
поремећаји дисања и сл. Овај индикатор је у директној негативној вези са
квалитетом сна. Такође, има двоструки циљ: праћење стања безбедности саобраћаја
и здравственог стања возача. Са друге стране индикатор „% професионалних возача
који имају дијагностикован поремећај сна“ су веома ризични уколико не примењују
прописану терапију. Најчешћи поремећај сна је опструктивна ноћна апнеа. Златни
стандард у дијагностиковању опструктивне ноћне апнее је континуирана
полисомнографија, овај тест континуирано региструје електроенцефалограм,
електроокулограм,
ментални
и
предњи
тибијални
електромиограм,
електрокардиограм, хркање, положај тела, пулс, сатурацију кисеоника и проток
ваздуха кроз нос и уста. Овај преглед мора се спроводити ноћу, траје најмање 6,5
сати, а пацијент мора најмање 3 сата да спава (Ramos et al., 2016).
БИО ризик је индикатор који представља проценат возача који возе у периоду
04:00-06:00 (када најчешће настају саобраћајне незгоде због умора), а да су пре тога
возили минимално 4 сата, односно да су радили у ноћној смени. Овај индикатор се,
може израчунавати на дневном, недељном, месечном или вишемесечном нивоу. Још
1992. године Horne је објавио да за људе који обично спавају ноћу, при ноћној
вожњи ризик за настанак незгоде знатно расте. Нагласио је да је у том случају ризик
за настанак незгоде у периоду од 04:00-06:00 10 пута већи, него у случају када возе
ујутру или поподне.
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Када се посматра индикатор „% возача који користе адекватне мере за отклањање
умора (према старосним категоријама)“ јасно је да је једина права и најефикаснија мера
за отклањање умора одмор. Међутим, то је често неизводљиво, тако да су Давидовић
и Пешић (2017) на основу времена рада, сати сна и прихваћености мере од стране
професионалних возача дефинисали које од примењиваних мера су најефикасније
за коју старосну категорију. За возаче млађе од 35 година најефикасније је слушање
радија, за возаче 36-45 година да замоле путника да вози и за возаче старије од 45
година да разговарају са путницима.
Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима (члан 203) професионални
возачи морају да поседују сертификат о професионалној компетентности који стичу
уколико имају возачку дозволу одговарајуће категорије (C, C1, D, D1, CE, C1E, DE
i D1E), уколико заврше прописану обуку и положе стручни испит из провере знања.
На овај начин обучени професионални возачи подижу квалитет компаније, флоте и
у великој мери унапређују безбедност саобраћаја и квалитет компаније.
Поред индикатора који се односе на транспортну компанију јер сумирају све
возаче на нивоу компаније, издвајају се индикатори који се односе појединачно на
сваког возача. Значај ових индикатора се огледа у сагледавању стања умора
појединачно сваког возача на основу релевантних показатеља.
Бинарном логистичком регресијом је утврђено да возачи који спавају најмање 6
сати ноћу имају 2,5 пута већу вероватноћу да остваре квалитетан сан (Омнибус тест:
χ2=11,815; p=0,001; Wald=11,44). Затим је анализом количине и квалитета сна
утврђено да возачи који дуже спавају имају квалитетнији сан до 2,5 пута.
У циљу утврђивања везе између поспаности у току вожње и количине сна код
професионалних возача спроведена је бинарна логистичка регресија и није утврђена
значајна веза, међутим утврђено је да је 7,5 пута већа вероватноћа да уколико
професионални возач осећа поспаност у току вожње има лош квалитет сна. Такође,
утврђено је да су возачи у ноћи пре незгоде знатно мање спавали, у просеку 2 сата,
што указује да рестрикција сна има утицаја на настанак незгоде.
Имајући у виду утврђену везу између количине и квалитета сна, предлаже се
праћење индикатора „% ноћи са довољном количином сна (у последњих 6 месеци)“,
при чему се на основу горе наведених резултата истраживања као граница „довољне
количине сна“ узима 6 сати. Индикатор се може посматрати за било који временски
пресек (нпр. претходна ноћ, претходних 7 дана, претходних месец дана или
претходних 6 месеци) у зависности од жељеног исхода. Предлаже се што дужи
временски период у циљу добијања што квалитетнијих података.
Индикатор „% ноћи без сна“, се слично претходном, може посматрати на
различитим временским пресецима, али због обима података и веће поузданости
резултата предлаже се посматрање на 6 месеци. Овај индикатор се односи на % ноћи
када су возачи радили ноћне смене и нису ноћу спавали.
Diependaele (2015) указује да је вожња ноћу један од најутицајнијих фактора за
појаву поспаности у току вожње. Претходно, Radun and Radun (2009) указују да се
код младих возача (млађих од 25 година) незгоде због умора најчешће догађају
управо ноћу, док је са повећањем старости удео у поподневним сатима све већи.
Вујанић и др., (2015) су показали да време спавања утиче на осећај умора код возача.
Дневно, недељно и двонедељно време вожње су дефинисани у Закону о радном
времену посаде возила у друмском превозу и тахографима (96/2015), возачима
аутобуса и камиона ограничено је дневно време вожње на 9 сати, односно на 8 сати
на линијама до 50 km, недељно време вожње на 56 сати, време вожње за две
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узастопне недеље на 90 сати. Ови индикатори се могу поуздано утврдити
очитавањем броја сати са тахографа.
Према Закону о радном времену посаде возила у друмском превозу и
тахографима (96/2015) возачима аутобуса и камиона ограничено је просечно радно
време за четири узастопна месеца на 48 сати. Просечно радно време за четири
узастопна месеца је индикатор који се може поуздано утврдити очитавањем броја
сати са тахографа.
Corfitsen (1994) је показао да посебну категорију чини 5% веома поспаних
возача, код којих је време реаговања 3,4 пута веће него код уморних возача и 24 пута
веће него код одморних возача који су тестирани ноћу. Истраживањем спроведеним
у Србији утврђено је да возачи који мењају смене више возе ноћу и чешће су
поспани у току вожње.
Табела 1. Ужа листа индикатора који се односе на умор возача комерцијалних
возила
Категорија
Индикатори
% професионалних возача који имају квалитетан сан

индикатори који
указују на стање у
транспортној
компанији

% професионалних возача који имају приметан поремећај сна,
али није лекарски дијагностикован
% професионалних возача који имају дијагностикован поремећај
сна
БИО ризик
% возача који користе адекватне мере за отклањање умора
(према старосним категоријама)
% возача који поседују сертификат о професионалној
компетентности
% ноћи са довољном количином сна (у последњих 6 месеци)
% ноћи без сна (у последњих 6 месеци)
дневно време вожње
недељно време вожње

индикатори који се
односе на возаче

време вожње за две узастопне недеље
просечно радно време за 4 узастопна месеца
% сати дневне вожње
% сати ноћне вожње
време које је протекло од последње вожње до почетка смене
(дневни одмор)

Индикатори „% сати дневне вожње“ и „% сати ноћне вожње“ се могу прецизно
и поуздано утврдити укрштањем података са тахографа и података о временскометеоролошким условима. Односно утврђивањем који сати вожње су били у
дневним условима видљивости.
Према Закону о радном времену посаде возила у друмском превозу и
тахографима (96/2015) возачима аутобуса и камиона одређена је доња граница за
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дневни одмор која износи 11 сати у току 24 сата, или 12 сати (најмање 3 сата у
једном и најмање 9 сати у другом периоду). Дозвољен је и скраћени дневни одмор
најмање 9 сати (члан посаде возила може имати највише три скраћена дневна
одмора између свака два недељна одмора). Дневни одмор је индикатор који се може
поуздано утврдити очитавањем броја сати са тахографа, посматра се пун дневни
одмор – најмање 11 сати.
Табела 2. Ранг индикатора који се односе на умор возача комерцијалних возила
Група
1
2

3

4

Утицајни фактор

Вредност

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
Врста возила којим управља

14909
14455
10545
10455
9364
7909
7727
7364
6545
5636
5091

На основу анализираних индикатора који се односе на возаче издвајају се
следећи фактори који у великој мери утичу на развој умора: квалитет сна, количина
сна, период дана када управљају возилом (дневна вожња, ноћна вожња), дневно
време вожње, недељно време вожње, двонедељно време вожње, дневни одмор
возача, мере које користе за отклањање поспаности.
Поред показатеља дефинисаних на основу уже листе индикатора, као утицајни
фактори се издвајају пређена километража, врста возила и старост возача.
Вујанић и др. (2015) указују да се у зависности од пређене километраже
разликују мере које користе млади возачи за отклањање поспаности, односно да се
млади возачи који возе више (више од 1.600 km месечно) боље осећају након
конзумирања енергетских напитака, него након конзумирања кофеина.
Charlton et al., (2003) су показали да се ниво умора код возача разликује у
зависности од врсте превоза (да ли превозе робу или путнике).
Obst et al. (2011) указују да постоји утицај старости и да возачи који имају између
25 и 34 година најчешће занемарују умор, односно настављају вожњу иако су
уочили симптоме поспаности. Давидовић (2013) такође, као утицајни фактор истиче
старост возача, слично Diependaele (2015) истиче старост возача као утицајни
фактор, указујући да возачи млађи од 30 година имају веће шансе за учешће у
саобраћајним незгодама насталим због умора. Watlinga et al., (2015) указује да
старији и високо образовани возачи имају мање шансе да заспе у току вожње,
престаће да возе када се осећају поспано иако осете и мање знаке поспаности.
Након дефинисања листе утицајних фактора, применом метода експертске
оцене и метода обједињеног ранга извршено је рангирање фактора који утичу на
умор код возача комерцијалних возила (Табела 2).
Анализом резултата уочавају се четири нивоа утицајних фактора. Нивои су
формирани на основу разлике вредности два узастопна показатеља, тако да први
ниво чине квалитет и количина сна. Други ниво утицајних фактора чине дневно
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време вожње, време управљања возилом и дневни одмор возача. Трећи ниво чине
недељно време вожње, старост возача, мере које користе за отклањање поспаности
и двонедељно време вожње, док четврти ниво утицајних фактора чине месечна
пређена километража и врста возила којим управља.
На основу експертске оцене утврђено је да најутицајнији показатељ квалитет сна
има 2,92 пута већи утицај од најмање утицајног показатеља, односно врсте возила
којим возач управља.

4.

ДИСКУСИЈА

Од 15 индикатора дефинисаних у ужој листи индикатора издвојено је 8
утицајних фактора: квалитет сна, количина сна, дневно време вожње, време
управљања возилом, дневни одмор возача, недељно време вожње, мере које користе
за отклањање поспаности и двонедељно време вожње.
Посматрајући три индикатора из уже листе индикатора: % професионалних
возача који имају квалитетан сан, % професионалних возача који имају приметан
поремећај сна, али није лекарски дијагностикован, % професионалних возача који
имају дијагностикован поремећај сна издваја се квалитет сна као утицајни фактор.
Diependaele (2015) је показао да су поремећаји сна у вези са квалитетом сна, односно
да је квалитет сна лош уколико долази до честих прекида сна или ноћних мора.
Квалитет сна се може објективно утврдити само у лабораторијским условима.
Међутим, имајући у виду његов значај прихвата се утврђивање квалитета сна
субјективним методама, као што је анкета. Индикатор „% професионалних возача
који имају квалитетан сан“ израчунава се на основу самопријављеног осећаја
квалитета сна.
На основу индикатора „% ноћи са довољном количином сна (у последњих 6
месеци)“ и „% ноћи без сна (у последњих 6 месеци)“ издваја се количина сна као
утицајни фактор. Бинарном логистичком регресијом је утврђено да возачи који
спавају најмање 6 сати ноћу имају 2,5 пута већу вероватноћу да остваре квалитетан
сан (Омнибус тест: χ2=11,815; p=0,001; Wald=11,44). Затим је анализом количине и
квалитета сна утврђено да возачи који дуже спавају имају квалитетнији сан до 2,5
пута.
Индикатори „дневно време вожње“, „недељно време вожње“, „време вожње за
две узастопне недеље“, „просечно радно време за 4 узастопна месеца“ се
једноставно утврђују очитавањем тахографа, па се на основу њих издвајају
релевантни показатељи: „дневно време вожње“, „недељно време вожње“, „време
вожње за две узастопне недеље“, „просечно радно време за 4 узастопна месеца“.
Индикатори „% сати дневне вожње“ и „% сати ноћне вожње“ су значајни јер
истраживање спроведено у Србији показује да возачи који мењају смене више возе
ноћу и чешће су поспани у току вожње. Ови индикатори се могу прецизно и
поуздано утврдити укрштањем података са тахографа и података о временскометеоролошким условима. Односно утврђивањем који сати вожње су били у
дневним условима видљивости. Имајући то у виду издваја се „време управљања
возилом“ као утицајни фактор.
Најважнија мера за елиминисање умора и безбедну вожњу је одмор. Имајући то
у виду као утицајни фактор се посматра дневни одмор возача.
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Међутим, возачи када осете умор у току вожње користе неке друге мере за
отклањање поспаности које су у већини случајева неефикасне и заваравају возаче.
Из тог разлога Давидовић и Пешић (2017) су на основу времена рада, сати сна и
прихваћености мере од стране професионалних возача дефинисали које од
примењиваних мера су најефикасније према старосним категоријама, па се на
основу тих података може посматрати овај индикатор, тако да се као утицајни
фактор издваја мера коју возачи користе за отклањање поспаности.
Поред утицајних фактора издвојених из уже листе индикатора, издвајају се и
старост, пређена километража и врста возила којим управљају, јер је сагледавањем
литературе утврђено да утичу на развој умора код возача.

5.

ЗАКЉУЧАК

Овим радом направљен је велики искорак у дефинисању уже листе индикатора
безбедности саобраћаја и рангирању фактора који утичу на умор возача. Дијапазон
од неколико десетина фактора који утичу на умор возача, свеобухватним анализама
је сведен на 11 фактора који су на основу стручног знања и искуства експерата
рангирани према важности и класификовани су у четири групе. Прва група
утицајних фактора је готово три пута утицајнија од последње, међутим ниједан од
рангираних показатеља се не елиминише из листе.
Значај овог рада за локалну заједницу се огледа у сагледавању још једне, веома
значајне групе индикатора, као и сагледавању потпуније слике стања безбедности
саобраћаја на локалном нивоу. Безбедност саобраћаја у локалној заједници се може
унапредити предузимањем одговарајућих мера, дефинисаних на основу резултата
сталног праћења и анализе приказаних индикатора. Имајући то у виду, потребно је
годишњим планом активности усмерених ка унапређењу безбедности саобраћаја у
локалној заједници предвидети праћење и анализу приказаних индикатора, као и
едукацију руководиоца транспортних компанија о значају ових индикатора.
Будућа научна истраживања усмерити ка изради методологије за снимање и
праћење дефинисаних индикатора.
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РАНГИРАЊЕ ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ОСНОВУ ПОВЕЗАНОСТИ СА КОНАЧНИМ ИСХОДИМА
RANKING OF ROAD SAFETY INDICATORS BASED ON THEIR
RELATIONSHIP WITH THE FINAL OUTCOMES
Далибор Пешић1, Бојана Тодосијевић2, Филип Филиповић3
Резиме: Управљање безбедношћу саобраћаја подразумева спровођење активности чији је
циљ превентивно деловање на настанак саобраћајних незгода и њихових последица. Систем
управљања безбедношћу саобраћаја треба да буде заснован на активностима које су резултат
системски спроведених истраживања, а за чије пројектовање и спровођење није потребно
чекати да се саобраћајне незгоде догоде. Овакав приступ управљања безбедношћу саобраћаја
захтева дефинисање индикатора безбедности саобраћаја релевантних за праћење стања
безбедности саобраћаја на одређеном подручју и дефинисање кључних проблема и области
деловања. Да би неки индикатор био релевантан потребно је да има значајан утицај на
настанак саобраћајних незгода и њихових последица. У раду су приказани најзначајнији
резултати истраживања корелативних веза између индикатора безбедности саобраћаја и
коначних исхода. Предмет примењене анализе јесу индикатори безбедности саобраћаја из
различитих група, као и одговарајући директни показатељи безбедности саобраћаја, док је
циљ приказаног истраживања рангирање индикатора у зависности од квалитета остварених
веза са коначним исходима.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, индикатори безбедности саобраћаја, саобраћајне
незгоде, последице, рангирање
Abstract: Road safety management means the implementation of activities aimed at preventing the
occurrence of traffic accidents and their consequences. Road safety management system should be
based on activities that are the result of systematically conducted surveys, and for whose design and
implementation it is not necessary to wait for traffic accidents to occur. This approach to road safety
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management requires the definition of road safety performance indicators relevant to monitoring the
state of road safety in a particular area and the definition of key problems and areas of operation. In
order for an indicator to be relevant it is necessary to have a significant impact on the occurrence of
traffic accidents and their consequences. This paper present the most important results of research
of the correlative relationship between road safety performance indicators and final outcomes.
Subject of applied analysis are road safety performance indicators from different groups, as well as
appropriate direct indicators of road safety, while the aim of this research is to rank indicators
according to quality of achieved relationship with the final outcomes.
Keywords: road safety, road safety performance indicators, traffic accidents, consequence, ranking

1.

УВОД

Савремени приступ управљања безбедношћу саобраћаја се заснива на примени
индиректних показатеља безбедности саобраћаја који нису засновани на броју и
последицама саобраћајних незгода. Реч је о различитим показатељима понашања
учесника у саобраћају. Овакав приступ омогућава идентификовање проблема и
пројектовање и спровођење одговарајућих мера на основу понашања учесника у
саобраћају. Такође, индиректни показатељи пружају могућност оцене нивоа
безбедности саобраћаја на неком подручју без познавања података о саобраћајним
незгодама, односно пре него што се саме саобраћајне незгоде догоде. За поуздану
оцену нивоа безбедности саобраћаја је неопходно издвојити релевантне индиректне
показатеље, односно индикаторе безбедности саобраћаја (ИБС). Индикатор се
сматра релевантним уколико остварује јаку и значајну везу са коначним исходима
саобраћајних незгода.
Значај праћења индикатора безбедности саобраћаја који се односе на факторе
ризика је већи када је реч о територијално мањим подручјима, односно локалним
заједницама. Наиме, на мањим просторним јединицама се догађа и мањи број
саобраћајних незгода, а самим тим је мањи и број настрадалих или погинулих лица.
Управо због тога је веома тешко спровести било какву анализу стања безбедности
саобраћаја засновану на подацима о саобраћајним незгодама и настрадалим лицима,
због чега индикатори безбедности саобраћаја имају велики значај у праћењу стања
безбедности саобраћаја на локалном нивоу (Пешић и Смаиловић, 2014).
Имајући у виду сложеност појава у безбедности саобраћаја, неопходно је
одабрати оне индикаторе безбедности саобраћаја који су у директној вези са бројем
саобраћајних незгода и њихових последица (Пешић et al., 2014). Такође је потребно
дефинисати критеријуме на основу којих се врши одабир релевантних показатеља и
индикатора безбедности саобраћаја за конкретну локалну заједницу (Pesic et al.,
2012). Да би индикатор безбедности саобраћаја био поуздан алат за доношење
одлука у циљу унапређења стања система, индикатор безбедности саобраћаја мора
садржати информације везане за перформансе система безбедности саобраћаја.
Како би било могуће сагледати тренутно стање безбедности саобраћаја, уочити
проблеме и конкретизовати мере за њихово решавање индикатори се морају
квантификовати (Пешић et al., 2014). Индикатори безбедности саобраћаја који имају
јаку корелативну везу са бројем и последицама незгода, могу се поуздано користити
за праћење и оцену стања безбедности саобраћаја неког подручја (Пешић, 2013).
Анализа јачине веза између индиректних показатеља безбедности саобраћаја и
коначних исхода је од изузетног значаја уколико се има у виду значај одабира
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релевантних индикатора за оцену нивоа безбедности саобраћаја. Предмет
истраживања приказаног у овом раду јесу обележја безбедности саобраћаја,
односно директни апсолутни и релативни показатељи безбедности саобраћаја, као
и индикатори безбедности саобраћаја, док је задатак истраживања управо
испитивање повезаности између директних и индиректних показатеља безбедности
саобраћаја, као и утврђивање јачине и смера међусобних веза. Циљ истраживања
је утврђивање јаких корелативних веза између индикатора и директних показатеља
безбедности саобраћаја, рангирање индикатора безбедности саобраћаја на основу
задатих критеријума са циљем одабира оних који су релевантни за оцену нивоа
безбедности саобраћаја, као и утврђивање модела за предикцију директних
показатеља на основу одабраних индикатора безбедности саобраћаја.

2.
2.1.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Обележја безбедности саобраћаја коришћена у истраживању

Обележја безбедности саобраћаја која су коришћена у истраживању и на којима
су засноване спроведене анализе се могу сврстати у три групе, и то:
 Директни апсолутни показатељи безбедности саобраћаја,
 Директни релативни показатељи безбедности саобраћаја и
 Индикатори безбедности саобраћаја (ИБС).
Прву групу обележја безбедности саобраћаја која су коришћена у истраживању
чине директни апсолутни показатељи безбедности саобраћаја. Ови показатељи
заправо представљају апсолутне вредности последица саобраћајних незгода које су
се догодиле на територији Републике Србије у посматраном периоду (број
погинулих лица, број тешко телесно повређених лица, број лако телесно повређених
лица, број повређених лица, број настрадалих лица). Извор података о последицама
саобраћајних незгода представља база података Агенције за безбедност саобраћаја
Републике Србије (http://serbia.gdi.net/azbs/, посећено: 03.07.2017). У зависности од
врсте анализе, односно посматраног индикатора, директни апсолутни показатељи
представљају укупне последице свих саобраћајних незгода које су се догодиле у
посматраном периоду или специфичне последице саобраћајних незгода које се
односе само на одређене категорије учесника у саобраћају, а које су предмет
анализе. Општи период на који се односе апсолутни показатељи коришћени у
анализи јесте 2014, 2015. и 2016. година. Међутим, одређени број анализа у оквиру
истраживања је заснован на подацима који нису евидентирани током све три
наведене године, због чега су у тим анализама коришћени апсолутни показатељи
засновани на последицама саобраћајних незгода које су се догодиле током једне или
две одговарајуће године. Вредности свих апсолутних показатеља коришћених у
истраживању су посматране по полицијским управама.
Другу групу обележја безбедности саобраћаја која су коришћена у оквиру
спроведеног истраживања чине директни релативни показатељи безбедности
саобраћаја. Ови показатељи се називају још и „ризици“ или „ризици страдања“, а
представљају однос неког од приказаних директних апсолутних показатеља и неке
друге значајне величине (Липовац, 2008), као што је број становника, број
регистрованих возила итд. Како би се израчунали релативни показатељи
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безбедности саобраћаја, у истраживању су коришћени следећи подаци: број
становника и број регистрованих возила по полицијским управама за 2014. годину.
Извор података о броју становника представља процена броја становника за 2014.
годину Републичког завода за статистику, док база података Министарства
унутрашњих послова представља извор података о броју регистрованих возила. Као
и када је реч о апсолутним показатељима, релативни показатељи су разматрани по
полицијским управама. У зависности од анализе и апсолутних показатеља који су
коришћени у израчунавању, релативни показатељи се могу односити на укупне
последице или специфичне последице саобраћајних незгода (ЈР, СР, ЈРпов, СРпов,
ЈПБН, СПБН).
Трећу групу обележја безбедности саобраћаја чине индикатори безбедности
саобраћаја, односно показатељи понашања учесника у саобраћају. Индикатори
безбедности саобраћаја су праћени и евидентирани по полицијским управама на
територији Републике Србије у посматраном периоду. Истраживањем су
обухваћене следеће групе индикатора безбедности саобраћаја:
 ИБС који се односе на употребу сигурносног појаса,
 ИБС који се односе на употребу заштитне кациге,
 ИБС који се односе на употребу заштитних система за децу,
 ИБС који се односе на употребу мобилног телефона од стране возача,
 ИБС који се односе на употребу дневних светала,
 ИБС који се односе на брзине,
 ИБС који се односе на пешаке,
 ИБС који се односе на алкохол,
 ИБС који се односе на здравствено збрињавање.
2.2.

Обрада података

Базе са наведеним апсолутним и релативним показатељима безбедности
саобраћаја, као и индикаторима безбедности саобраћаја, су формиране у програму
Microsoft Office Excel, а даља обрада података је спроведена у програмима Microsoft
Office Excel, IMB SPPS Statistics и Visual PROMETHEE. Обрада података се може
поделити у неколико фаза.
У првој фази су анализиране везе између индикатора безбедности саобраћаја и
одговарајућих апсолутних и релативних показатеља безбедности саобраћаја са
циљем да се утврди постојање статистички значајних веза, а затим и смер и јачина
веза, између посматраних индикатора безбедности саобраћаја и одговарајућих
показатеља безбедности саобраћаја. Апсолутна вредност коефицијента корелације
омогућава да се утврди ниво повезаности између посматраних варијабли, док
позитиван или негативан предзнак даје информацију о смеру везе (Филиповић,
2016). Коефицијент детерминације (r2/ro2) показује колики је део варијанси једне
променљиве објашњен варијансом друге. Дефинисане су нулта хипотеза (Ho): „Не
постоји статистички значајна повезаност између индикатора и показатеља
безбедности саобраћаја“, и алтернативна хипотеза (Ha): „Постоји статистички
значајна повезаност између индикатора и показатеља безбедности саобраћаја“. Праг
статистичке значајности (α) постављен је на 5%, односно за p≤0,05, одбацује се
нулта хипотеза и прихвата алтернативна хипотеза, а за p>0,05, прихвата се нулта
хипотеза. У зависности од апсолутне вредности коефицијента корелације, а на
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основу Cohen-овог критеријума (1988), анализиране везе се могу сврстати у групе
веза са малом, средњом или јаком корелацијом, при чему јака корелација постоји
уколико је r(ro) = 0,50 - 1,0.
Другу фазу обраде података чини примена методе вишекритеријумског
одлучивања са циљем рангирања индикатора безбедности саобраћаја на основу
резултата претходне фазе обраде података. Циљ рангирања јесте да се на основу
дефинисаних критеријума утврди који индикатори најбоље оцењују ниво
безбедности саобраћаја. У раду ће бити приказано десет најбоље рангираних
индикатора од свих индикатора који су обухваћени рангирањем, као и по један
најбоље рангирани индикатор из сваке групе индикатора. Најбоље рангирани
индикатор из сваке групе индикатора је коришћен као предиктор у моделима
вишеструке регресије.
Рангирање индикатора је извршено PROMETHEE методом (Preference Ranking
Organization Method for Enrichment Evaluations). Ову методу карактерише функција
преферентности која служи да разлику у вредностима за сваки пар алтернатива
сведе у опсег од 0 до 1, по сваком критеријуму. Дакле, истовремено се врши
нормализација и одређивање доминантности сваке алтернативе у односу на сваку,
по сваком критеријуму. Рангирање алтернатива методом PROMETHEE је извршено
применом софтверског пакета Visual PROMETHEE.
Трећу фазу обраде података у оквиру истраживања приказаног у раду
представља примена стандардне вишеструке регресије. Вишеструка регресија
представља технику помоћу које се може истражити веза једне зависне променљиве
и више независних променљивих, односно предиктора. На овај начин се врши
оцењивање модела као целине, као и релативни допринос свих променљивих од
којих се модел састоји. Поред тога, вишеструком регресијом се може испитати да
ли додавање одређене променљиве доприноси предиктивној способности модела,
тј. да ли долази до побољшања модела који садржи друге променљиве. Вишеструка
регресија се може употребити и за статистичко уклањање утицаја једне или више
променљивих на предиктивну способност модела.
Вишеструком регресијом је анализиран утицај најбоље рангираних индикатора
из сваке групе индикатора на зависну променљиву, коју чини неки од укупних
директних апсолутних и релативних показатеља. Предиктори у моделима
вишеструке регресије јесу најбоље рангирани индикатори из сваке групе
индикатора, утврђени у претходној фази обраде података, док зависну променљиву
представља сваки од анализираних директних апсолутних и релативних показатеља
појединачно.
Провером испуњености услова за примену вишеструке регресије утврђено је да
између индикатора који се односе на употребу сигурносног појаса, заштитне кациге
и заштитних система за децу међусобно постоји мултиколинеарност. Због тога су
ова три предиктора замењена једним заједничким који се односи на употребу
заштитних система и представља просечну вредност три наведена индикатора.
Други проблеми са мултиколинеарношћу нису детектовани.
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РЕЗУЛТАТИ

3.
3.1.

Испитивање повезаности ИБС и коначних исхода

Применом Пирсонове линеарне корелације и Спирманове корелације ранга су
тестиране везе између индикатора безбедности саобраћаја и директних апсолутних
и релативних показатеља безбедности саобраћаја. Неке од тих веза имају јаку
корелативност, што посматране индикаторе безбедности саобраћаја декларише као
релевантне за оцену нивоа безбедности саобраћаја.
Када је реч о везама са директним апсолутним показатељима, два индикатора
(Просечна брзина путничких аутомобила у насељу; 85-ти перцентил брзине
путничких аутомобила у насељу) остварују јаку корелативну везу са бројем тешко
телесно повређених лица (ТТП), а по један (85-ти перцентил брзине путничких
аутомобила у насељу) са бројем повређених (ПОВ) и настрадалих (НАС) лица.
Ниједан индикатор безбедности саобраћаја нема статистички значајну јаку
корелативну везу са бројем погинулих (ПОГ) и лако телесно повређених лица
(ЛТП). Све наведене јаке корелативне везе имају позитиван предзнак (Табела 1).
Табела 1. Јаке корелативне везе између ИБС и директних апсолутних показатеља БС
ТТП
ПРОС. БРЗИНА_ПА_НА (+)
85-ТИ ПЕРЦЕНТИЛ_ПА_НА (+)

ПОВ
85-ТИ ПЕРЦЕНТИЛ_ПА_НА (+)

НАС
85-ТИ ПЕРЦЕНТИЛ_ПА_НА (+)

Знатно већи број веза између индикатора безбедности саобраћаја и директних
релативних показатеља безбедности саобраћаја има јаку корелативну везу, него што
је то случај са директним апсолутним показатељима. Ниједан од посматраних
индикатора безбедности саобраћаја нема јаку корелативну везу са јавним ризиком
(ЈР), саобраћајним ризиком (СР) и јавним пондерисаним ризиком (ЈПБН). Три
индикатора (Просечна брзина мопеда у насељу; Проценат алкохолисаних возача
дању; Проценат алкохолисаних возача ноћу) имају јаку корелативну везу са јавним
ризиком повређених (ЈРпов), а два (Просечна брзина мопеда у насељу; Проценат
алкохолисаних возача ноћу) са саобраћајним ризиком повређених (СРпов). Највећи
број индикатора (35) има јаку корелативну везу са саобраћајним пондерисаним
ризиком (СПБН) (Табела 2).
Табела 2. Јаке корелативне везе између ИБС и директних релативних показатеља БС
ЈРпов
СРпов
ПРОС. БРЗИНА_МОП_НА (-) ПРОС. БРЗИНА _МОП_НА (-)
АЛКОХОЛ_ДАН (+)
АЛКОХОЛ_НОЋ (+)
АЛКОХОЛ_НОЋ (+)
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СПБН
ПОЈАС_ВОЗ_ПА_НА (-)
КАЦИГА_МОТ_ВН (-)
ПОЈАС_ВОЗ_ПА_ВН (-)
КАЦИГА_МОТ_УК (-)
ПОЈАС_ВОЗ_ПА_УК (-)
КАЦИГА_ВОЗ_МОП_НА (-)
ПОЈАС_СУВ_ПА_НА (-)
КАЦИГА_ВОЗ_МОП_ВН (-)
ПОЈАС_СУВ_ПА_ВН (-)
КАЦИГА_ВОЗ_МОП_УК (-)
ПОЈАС_СУВ_ПА_УК (-)
КАЦИГА_МОП_ВН (-)
ПОЈАС_ВиС_ПА_НА (-)
КАЦИГА_МОП_УК (-)
ПОЈАС_ВиС_ПА_ВН (-)
ЗС_ДЕЦА>3_НА (-)
ПОЈАС_ВиС_ПА_УК (-)
ЗС_ДЕЦА>3_ВН (-)
ПОЈАС_ПП_ПА_НА (-)
ЗС_ДЕЦА>3_УК (-)
ПОЈАС_ПП_ПА_ВН (-)
ЗС_ДЕЦА<12_НА (-)
ПОЈАС_ПП_ПА_УК (-)
ЗС_ДЕЦА<12_ВН (-)
ПОЈАС_ТТВ_НА (-)
ЗС_ДЕЦА<12_УК (-)
ПОЈАС_ТТВ_ВН (-)
МОБ. ТЕЛ._ПА_НА (-)
ПОЈАС_ТТВ_УК (-)
МОБ. ТЕЛ._ПА_ВН (-)
КАЦИГА_ВОЗ_МОТ_НА (-) МОБ. ТЕЛ._ПА_УК (-)
КАЦИГА_ВОЗ_МОТ_ВН (-) МОБ. ТЕЛ._ТТВ_УК (-)
КАЦИГА_ВОЗ_МОТ_УК (-)
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3.2.

Рангирање ИБС на основу повезаности са коначним исходима

Након што је утврђен скуп индикатора који остварују јаку корелативну везу са
најмање једним директним апсолутним или релативним показатељем безбедности
саобраћаја, извршено је њихово рангирање. Скуп алтернатива чије је рангирање
вршено чини 81 индикатор безбедности саобраћаја. Са укупне листе индикатора
безбедности саобраћаја, коју чини 159 индикатора, уклоњени су они који не
остварују ниједну статистички значајну везу ни са једним од коначних исхода.
Такође, на листи алтернатива се не налазе индикатори чије су све статистички
значајне везе које остварују са коначним исходима, супротног смера од
„очекиваног“, односно „пожељног“, нпр. ДРЛ остварује позитивну, уместо
негативну везу са коначним исходима.
Разматрани модел за рангирање алтернатива обухвата 5 критеријума, и то:
 број веза ИБС са коначним исходима са значајношћу p≤0,05,
 број веза ИБС са коначним исходима са значајношћу p≤0,01,
 вредност максималног коефицијента корелације који ИБС остварује са
коначним исходима,
 просечна вредност статистички значајних коефицијената корелације
који ИБС остварује са коначним исходима и
 број статистички значајних веза датог ИБС које имају „неочекиван“ или
„непожељан“ смер.
Вредности тежинских коефицијената су за све критеријуме једнаки.
Десет најбоље рангираних индикатора безбедности саобраћаја од свих
индикатора који су остварили макар једну статистички значајну јаку везу је
приказано у наредној табели (Табела 3).
Табела 3. Десет најбоље рангираних ИБС
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ИБС
ПОЈАС_ВОЗ_ПА_УК
ПОЈАС_СУВ_ПА_ВН
ПОЈАС_ПП_ПА_УК
ПОЈАС_ВОЗ_ПА_ВН
ПОЈАС_ПП_ПА_ВН
ЗС_ДЕЦА<12_ВН
ПОЈАС_ПП_ПА_НА
КАЦИГА_ВОЗ_МОП_УК
КАЦИГА_МОП_УК
КАЦИГА_ВОЗ_МОП_НА

Табела 4. Најбоље рангирани ИБС за сваку групу индикатора
Група ИБС
Употреба сигурносног појаса
Употреба заштитне кациге
Употреба заштитних система за децу
Употреба мобилног телефона
Употреба дневних светала
Брзина
Пешаци
Алкохол
Здравствено збрињавање

ИБС – представник групе
ПОЈАС_СУВ_ПА_ВН
КАЦИГА_ВОЗ_МОП_УК
ЗС_ДЕЦА<12_ВН
МОБ. ТЕЛ._БУС_УК
ДРЛ_БУС_ВН
85-ТИ ПЕРЦЕНТИЛ_ПА_НА
ПРЕЛАЗАК НА ОПП
АЛКОХОЛ_УК_НОЋ
-

Најбоље рангирани индикатори безбедности саобраћаја за сваку групу
индикатора, који ће бити коришћени у вишеструкој регресији, су приказани у
наредној табели. Међу најбоље рангираним индикаторима не постоји представник
групе индикатора који се односе на здравствено збрињавање, због тога што ниједан
индикатор из ове групе не испуњава постављене услове неопходне да би се сматрао
једном од алтернатива. Тачније, ниједан индикатор здравственог збрињавања не
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остварује ниједну статистички значајну везу са коначним исходима или те везе нису
„очекиваног“, односно „пожељног“ смера (Табела 4).
Формирање модела вишеструке регресије између ИБС и коначних
исхода

3.3.

На настанак саобраћајних незгода и њихових последица, а самим тим и на ниво
безбедности саобраћаја, истовремено утиче велики број фактора, односно
индикатора безбедности саобраћаја. Због тога је поред појединачне везе сваког
индикатора са коначним исходима, неопходно испитати и везу између групе
индикатора и директних показатеља безбедности саобраћаја. Зависност између
више индикатора безбедности саобраћаја и директних апсолутних и релативних
показатеља безбедности саобраћаја је могуће испитати применом стандардне
вишеструке регресије.
Модел вишеструке регресије је формиран за сваки анализирани директни
показатељ, и то број погинулих, број тешко телесно повређених, број лако телесно
повређених, број повређених и број настрадалих лица, као и јавни ризик,
саобраћајни ризик, јавни ризик повређених, саобраћајни ризик повређених, јавни
пондерисани и саобраћајни пондерисани ризик. Наведени директни показатељи
безбедности саобраћаја представљају зависне променљиве вишеструке регресије.
Када је реч о индикаторима безбедности саобраћаја, моделима вишеструке
регресије су обухваћени по један најбоље рангирани индикатор за сваку групу
индикатора. Одабрани индикатори представљају независне, односно предикторске,
променљиве.
Представници група индикатора безбедности саобраћаја који су, као
предиктори, укључени у моделе вишеструке регресије су приказани у следећој
табели (Табела 5).
Табела 5. Представници група ИБС у оквиру стандардне вишеструке регресије
Група ИБС
Употреба сигурносног појаса
Употреба заштитне кациге
Употреба заштитних система за
децу
Употреба мобилног телефона

ИБС – представник групе
ПОЈАС_СУВ_ПА_ВН
КАЦИГА_ВОЗ_МОП_УК
ЗС_ДЕЦА<12_ВН

Употреба
заштитних
система (УЗС)

Ознака ИБС –
представника групе
А

МОБ. ТЕЛ._БУС_УК

B

Употреба дневних светала

ДРЛ_БУС_ВН

C

Брзина

85-ТИ ПЕРЦЕНТИЛ_ПА_НА

D

Пешаци

ПРЕЛАЗАК НА ОПП

E

Алкохол

АЛКОХОЛ_УК_НОЋ

F

Применом стандардне вишеструке регресије, утврђено је девет модела, односно
једначина, које објашњавају утицај утврђених представника група индикатора,
односно предиктора, на зависне променљиве, односно директне апсолутне и
релативне показатеље безбедности саобраћаја. Утврђене регресионе једначине су:
ПОГ = 63,195 − 0,093A + 0,588B − 0,670C − 0,006D + 6,879F
ТТП = 495,351 − 0,621A + 5,429B − 4,730C − 1,749D + 54,332F
ЛТП = 3764,372 − 5,501A + 31,583B − 34,062C − 21,981D + 425,451F
ПОВ = 4259,884 − 6,122A + 37,013B − 38,793C − 23,732D + 479,798F
НАС = 4323,775 − 6,215A + 37,601B − 39,470C − 23,741D + 486,699F
ЈР = 184,399 − 0,128A − 0,102B − 1,441C + 0,633D + 2,675F
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СР = 57,501 − 0,45A − 0,101B − 0,355C + 0,093D + 0,765F
ЈРпов = 39,071 − 0,044A + 0,086B − 0,257C + 0,043D + 2,132F
СРпов = 130,543 − 0,138A + 0,073B − 0,694C - 0,003D + 5,306F
ЈПБН = 306,395 − 0,185A + 0,353B − 0,306C + 1,156D + 5,192F
СПБН = 1769,518 − 9,807A + 1,336B − 10,081C - 7,446D + 65,018F

Када је реч о подобности приказаних модела вишеструке регресије за предикцију
зависне променљиве, односно у овом случају неког од директних показатеља
безбедности саобраћаја, највећу успешност има модел којим се предвиђа вредност
саобраћајног пондерисаног ризика. Успешност овог модела износи 100%, док код
осталих модела тај проценат није већи од 50%. У оквиру модела у коме зависну
променљиву чини саобраћајни пондерисани ризик, највећи појединачни допринос
предикцији зависне променљиве има индикатор који се односи на употребу
заштитних система. Уколико би овај индикатор био елиминисан из посматраног
модела успешност модела би била смањена за 80%.

4.

ДИСКУСИЈА

Истраживањем приказаним у раду је обухваћено 159 индикатора безбедности
саобраћаја. Испитивањем корелативности индикатора и коначних исхода је
утврђено да само 81 индикатор безбедности саобраћаја остварује макар једну
статистички значајну везу „пожељног“, односно „очекиваног“ смера, са неким од
апсолутних или релативних показатеља безбедности саобраћаја. Ова група од 81
индикатора безбедности саобраћаја представља скуп алтернатива чије рангирање је
вршено. Важно је напоменути да само четири анализирана индикатора остварују
јаку корелативну везу са неким од апсолутних показатеља безбедности саобраћаја,
а 40 индикатора има јаку корелативну везу са неким од релативних показатеља
безбедности саобраћаја.
Одабиром десет најбоље рангираних, односно најподобнијих, индикатора
безбедности саобраћаја је утврђено да се пет најбоље рангираних индикатора
односи на употребу сигурносног појаса, и то у путничким аутомобилима, док се
међу десет најбоље рангираних индикатора налазе још и три индикатора која се
односе на употребу заштитне кациге на мопеду и један који се односи на заштитне
системе код деце.
На основу најбоље рангираног индикатора из сваке групе индикатора
формирани су модели вишеструке регресије за сваки од апсолутних и релативних
показатеља. Добијени резултати показују да је успешност свих модела, осим модела
који се односи на саобраћајни пондерисани ризик, мања од 50%, док се пондерисани
саобраћајни ризик на основу одабраних индикатора предвиђа са успешношћу од
100%. Најзначајнији индикатор у овом моделу, односно индикатор чији је
појединачни допринос успешности модела највећи, јесте здружени индикатор
употребе заштитних система. Искључивањем овог индикатора из модела успешност
би била смањена на 20%. Овакав резултат још једном потврђује теоријске
претпоставке, као и резултате бројних претходних истраживања, да саобраћајни
пондерисани ризик представља најбољи показатељ безбедности саобраћаја на нивоу
полицијских управа (Кукић, 2014).
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5.

ЗАКЉУЧАК

Праћење и евидентирање индикатора безбедности саобраћаја на нивоу локалних
заједница омогућава формирање модела за предикцију нивоа безбедности
саобраћаја, чиме се стиче могућност за пројектовање одговарајућих мера и
превентивно деловање у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја у будућем
периоду.
Основно ограничење и недостатак спроведеног истраживања, а које се може
елиминисати неким од наредних истраживања, јесте неподударање детаљности
података о индикаторима безбедности саобраћаја и података о коначним исходима.
Према усвојеној методологији снимања индикатора безбедности саобраћаја, подаци
о индикаторима безбедности саобраћаја су прикупљани на знатно вишем нивоу
детаљности (насеље/ван насеља, дан/ноћ), него што је то случај са доступним
подацима о броју и последицама саобраћајних незгода. Детаљнијим подацима о
коначним исходима би се створили услови да неко од наредних сличних
истраживања буде нешто квалитетније.
Правце даљих истраживања треба усмерити ка изналажењу одговарајућег
модела који ће омогућити предикцију будућег стања безбедности саобраћаја,
односно вредности директних показатеља безбедности саобраћаја, на основу
утврђених релевантних предиктора. Основни предуслов за формирање таквог
модела јесте дефинисање индикатора на основу којих се поузадно може вршити
предвиђање, а што омогућава пројектовање одговарајућих мера и усмеравање
активности доносилаца одлука на националном или локалном нивоу ка унапређењу
безбедности саобраћаја.
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AНАЛИЗА ПОСТОЈАЊА КОРЕЛАТИВНЕ ВЕЗЕ ОДАБРАНИХ
ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ВЕЗАНИХ ЗА
БРЗИНУ И КОНАЧНИХ ИСХОДА
ANALYSIS EXISTENCE OF A CORRELATIVE LINK BETWEEN THE
SELECTED SAFETY INDICATORS RELATED TO THE SPEED AND
FINAL OUTCOMES
Ивана Станић1, Ђорђе Петровић2
Резиме: Управљање безбедношћу саобраћаја без чекања на последице је омогућено кроз
савремени приступ. Применом савременог приступа, помоћу индикатора безбедности
саобраћаја, управљачима је дата прилика да реагују на време. На овакав начин се не чека да
се догоди саобраћајна незгода, већ се ради све што је неопходно да би се саобраћајне незгоде
спречиле. Индикатори безбедности саобраћаја су јако повезани са коначним исходима, и кроз
ту везу је омогућено да се „управља“ вредностима коначних исхода, кроз вредности
индикатора. У овом раду, приказани су резултати спроведеног истраживања у којем је
испитивана повезаност индикатора који се односе на брзину и коначних исхода безбедности
саобраћаја на територији Републике Србије.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, индикатори безбедности саобраћаја, брзина, Србија
Abstract: Traffic safety management without waiting for consequences is provided through a
modern approach. By applying a modern approach, using indicators of traffic sa@fety, control is
given the opportunity to react in time. In this way, the system does not wait for a traffic accident to
happen, but it does everything that is necessary to prevent traffic accidents. The results of the
conducted research, which examined the connection between indicators related to speed and final
outcomes of traffic safety on the territory of the Republic of Serbia, are examined.
Keywords: road safety, traffic safety indicators, speed, Serbia
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1.

УВОД

Брзине кретања возила се сматрају важном мером саобраћајне ефикасности и
безбедности саобраћаја. Брзина се дефинише као важан фактор ризика у
безбедности саобраћаја (Elvik and Vaa, 2004). Иако незгоде узрокују различити
фактори и тешко је испитати улогу брзине (Nilsson, 2004), доказано је да веће брзине
повећавају вероватноћу учествовања у незгоди., али и тежину последица
саобраћајних незгода, и то због кинетичке енергије у тренутку саобраћајне незгоде
(OECD/ECMT, 2006).
Веће брзине возила у току доприносе повећању ризика од настанка саобраћајне
незгоде, затим и повећању сударних брзина, а самим тим и повећању тежине
последица које том приликом настају (Aarts, 2004). У неколико студија је потврђен
значај и утицај брзине на учесталост и тежину последица незгоде (Aarts & Van
Schagen, 2006; De Pelsmacker & Janssens, 2007; Elvik, 2009; Speed Check Services,
2010; Cascetta & Punzo, 2011; Soole, et al., 2013; Wu, et al., 2013; DePauw, et al., 2013).
На пример, Aarts и Van Schagen (2006) су направили преглед бројних
емпиријских студија у којима је испитивана веза између брзина кретања и
јединичног броја незгода. У бројним студијама је такође испитиван ефекат контроле
брзине на безбедност (Stephens, 2007; Cameron, 2008; Soole, et al., 2013) тако што су
проучаване различите стратегије контроле. У овим студијама је истакнуто да
контрола брзине доводи до смањења просечне брзине или 85. перцентила брзине
(брзине коју не прелази 85% возача) и стога се учесталост и тежина последица
незгода смањују.
Резултати спроведених студија указују да повећање просечне брзине возила за 1
km/h доприноси повећању укупног броја саобраћајних незгода за 3%. Овај пораст је
интензивнији када је реч о броју саобраћајних незгода са погинулима и износи 5%
(Finch, et al., 1994). Смањење просечне брзине за 1% проузрокује смањење броја
саобраћајних незгода са лаким телесним повредама за 2%, броја саобраћајних
незгода са тешким телесним повредама за 3%, а броја саобраћајних незгода са
погинулима за 4% (Aarts & Van Schagen, 2006; WHO, 2017b). Док према
истраживањима Светске здравствене организације смањење просечне брзине за 5%
смањује број саобраћајних незгода са погинулима за 30% (WHO, 2017b).
Процењује се да око 50% возача у сваком тренутку чини прекршај са аспекта
прекорачења брзине, док трећина саобраћајних незгода са погинулима настаје
управо као последица овог прекршаја (OECD/ECMT, 2006). Са повећањем процента
прекорачења брзине у насељу, већи је број прекршаја у вези са прекорачењем брзине
(Милошевић и Пешић, 2015).
Почев од почетне брзине од 75 km/h, утврђено је да би се број незгода са смртним
исходима повећао за 0,79 ако се брзина повећа за 1 km/h, док је исто повећање броја
незгода са повредама било 0,86 (Elvik, 2013). McCarthy (1998) је показао да много
фактора може да утиче на ефекат који смањење ограничења брзине има на
безбедност саобраћаја; а као посебан ефекат је истакао брзину коју је изабрао возач.
На избор брзине утичу различити елементи, као што су социо-економски
фактори, лична перцепција ризика и јачина принуде (DePauw et al., 2013). Поред
тога, стање коловоза и возила такође утичу на избор брзине. Када ограничење
брзине није у складу са стањем коловоза, то ограничење се не може одржати или ће
се једва одржати (DePauw, et al., 2013).
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Индикатора безбедности саобраћаја у вези са брзином представља проценат
возила која, на саобраћајницама у насељу или ван насеља, прекорачују дозвољену
брзину за више од 10 km/h (Ђерић, et al., 2014). У Србији је овај индикатор препознат
као значајан и један је од индикатора који се прати приликом свих мерења.

2.

МЕТОДОЛОГИЈА

За анализу у оквиру овог истраживања било је потребно издвојити неколико
група података. Прва група података односи се на директне апсолутне показатеље
безбедности саобраћаја- последице саобраћајних незгода, друга група се односила
на директне релативне показатеље безбедности саобраћаја- ризике у саобраћају, док
се трећа група односила на индикаторе безбедности саобраћаја.
Прва група показатеља, директни апсолутни показатељи безбедности
саобраћаја, представља последице саобраћајних незгода које су се догодиле 2013,
2014., 2015. и 2016. године на територији Републике Србије. Подаци су прикупљени
из
базе
Агенције
за
безбедност
саобраћаја
Републике
Србије
(http://serbia.gdi.net/azbs/, посећено: 17.06.2017. године). Подаци о последицама
саобраћајних незгода по полицијским управама у 2013., 2014., 2015. и 2016. години
су: број погинулих лица (ПОГ), број тешко повређених лица (ТТП), број лако
повређених лица (ЛТП), број повређених лица (ПОВ) који представља збир тешко
и лако повређених лица у саобраћајним незгодама и број настрадалих лица (НАСТ)
који представља збир погинулих и повређених лица у саобраћајним незгодама.
Другу групу података чине директни релативни показатељи безбедности
саобраћаја. Да би се прорачунали ризици у саобраћају, односно коначни показатељи
(исходи), из база Републичког завода за статистику издвојени су подаци о броју
становника за 2013, 2014 и 2015. годину по полицијским управама у Србији. Такође,
издвојени су и подаци о броју регистрованих возила по полицијским управама у
Србији за 2013, 2014. и 2015. годину. Обзиром на то да се подаци за 2016. годину од
стране Републичког завода за статистику издају тек крајем 2017. године, подаци о
броју становника и броју регистрованих возила добијени су праћењем тренда који
Република Србија има у претходних неколико година.
Коначни исходи, односно директни релативни показатељи безбедности
саобраћаја обухваћени истраживањем су: ЈПБН (Јавни пондерисани ризик
настрадалих), ЈРсннаст (Јавни ризик саобраћајних незгода са настрадалим), ЈРпог
(Јавни ризик погинулих), ЈРснпог (Јавни ризик саобраћајних незгода са
погинулима), ЈРпог+ттп (Јавни ризик погинули + теже телесно повређени), СПБН
(Саобраћајни пондерисани ризик настрадалих), СРсннаст (Саобраћајни ризик
саобраћајних незгода са настрадалим), СРпог (Саобраћајни ризик погинулих),
СРснпог (Саобраћајни ризик саобраћајних незгода са погинулима), СРпог+ттп
(Саобраћајни ризик погинули + теже телесно повређени).
Трећу групу обележја представљају индикатори безбедности саобраћаја
забележени у току 2013., 2014., 2015. и 2016. године. Посматрани су индикатори
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који су бележени на подручју Републике Србије. Потребно је нагласити да су узете
вредности индикатора безбедности саобраћаја по полицијским управама на
територији Републике Србије за посматрани временски период.
Индикатори су снимани у насељу, ван насеља и на аутопуту.
За потребе овог рада посматрани су следећи индикатори, на свим мерним
местима у два периода:
 просечна брзина путничких аутомобила и доставних возила;
 85-ти перцентил брзине за путничке аутомобиле и доставна возила;
 стандардно одступање брзине за путничке аутомобиле и доставна
возила;
 % прекорачења ограничења брзине за путничке аутомобиле и доставна
возила;

% прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h за путничке
аутомобиле и доставна возила;
 просечна брзина путничких аутомобила и доставних возила која су
прекорачила ограничење брзине;
Према Пешићу (2012), за дефинисање значајности неког од показатеља
безбедности саобраћаја најбоље је извршити анализу и утврдити коефицијенте
корелације, односно, детерминације и успоставити међусобну зависност вредности
показатеља и броја саобраћајних незгода и/или последица саобраћајних незгода,
односно, спровести регресиону анализу.
За утврђивање смера и јачине везе између индикатора безбедности саобраћаја
(ИБС) и коначних исхода коришћена је управо регресиона анализа. Регресионом
анализом долазимо до закључка који од посматраних ИБС највише доприноси
предикцији коначног исхода. На овај начин добија се и одговор на питање о јачини
корелативне везе између коначних исхода и посматраних ИБС.
Коефицијент корелације на указује на то колико је зависна променљива
условљена вредностима независне променљиве (Ранковић и Пешић, 2015).
Позитивна корелација подразумева да ће се са повећањем вредности једног
показатеља безбедности саобраћаја повећати и вредност другог показатеља.
Негативна корелација подразумева да ће се са повећањем вредности једног
показатеља смањити вредност другог показатеља, и обрнуто.
Прикупљени подаци су интегрисани у јединствену базу података у програму
Microsoft Office Excel, а статистички тестови су спроведени у програму IMB SPPS
Statistics. Важно је напоменути да искључивање екстремних вредности обележја
приликом анализе није примењивано.
Уколико је утврђена нормална расподела вредности показатеља за које је
испитивана повезаност, за испитивање јачине и смера везе коришћена је Пирсонова
линеарна корелација. Са друге стране, уколико за један или оба показатеља
безбедности саобраћаја није утврђена нормална расподела вредности, за
утврђивање везе коришћена је Спирманова корелација ранга. Резултати
корелационе анализе тумачени су на основу коефицијента Пирсонове линеарне
корелације (r) или коефицијента Спирманове корелације ранга (ro), предзнака
испред наведених коефицијената и нивоа значајности (p).
За сваку од утврђених статистички значајних веза између директних и
индиректних показатеља безбедности саобраћаја спроведена је и регресиона
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анализа за прогнозирање вредности директног показатеља у зависности од
вредности индиректног показатеља безбедности саобраћаја.
Величина коефицијента корелације тумачена је на основу Cohen-овог
критеријума (1988):
 мала корелација за r=0,10 до 0,29;
 средња корелација за r=0,30 до 0,49;
 јака корелација за r=0,50 до 1,0.
Поред коефицијента корелације, израчуната је вредност коефицијента
детерминације. Коефицијент детерминације (r2) описује који део коначног исходаризика описује модел, добијен на основу вредности ИБС. У овом случају је потребно
анализирати и вредности коригованог коефицијента детерминације који реалније
описује модел. Коефицијент детерминације даје информацију о томе колико је
зависна променљива условљена вредностима независне променљиве (Нојковић и
Пешић, 2015). За оцену нивоа статистичке значајности коришћена је вредност Sig.
1 tailed.
Постављена је нулта хипотеза (Ho) која гласи: не постоји статистички значајна
повезаност између директних и индиректних показатеља безбедности саобраћаја, и
радна хипотеза (Ha) која гласи: постоји статистички значајна повезаност између
директних и индиректних показатеља безбедности саобраћаја. Праг статистичке
значајности (α) постављен је на 5%. Уколико је p≤0,05, одбацује се нулта хипотеза
и прихвата радна хипотеза. Уколико је p>0,05, прихвата се нулта хипотеза.

3.

РЕЗУЛТАТИ СА ДИСКУСИЈОМ

У овом делу рада биће систематизовани резултати добијених корелативних и
регресионих анализа. У две табеле су систематизоване и приказане корелативне везе
које су статистички значајне. Табела бр. 1 се односи на пролећне мерење, а Табела
2 на јесење мерење. Приказани су индикатори безбедности саобраћаја који се односе
на путничка и доставна возила до 3,5 тона.
На основу спроведених анализа може се закључити да неки од индикатора боље
описују стање безбедности саобраћаја. Индикатори који показују статистички
значајне корелативне везе са коначним исходима су релевантнији за оцену стања
безбедности саобраћаја, па им је потребно посветити више пажње. То значи да сви
индикатори везани за брзину који су приказани у табелама заслужују посебну
пажњу управљача система.
Иако је за одређене индикаторе било очекивано да ће имати статистички
значајне корелативне везе са коначним исходима, то спроведеним истраживањем
није потврђено. Такође, истраживање је указало на разлике које доноси период,
односно мерно место.
Највећи број индикатора у насељу показује статистички значајне корелативне
везе са вредностима коначних исхода, док то за ван насеља није случај. Поред тога,
истраживање је показало да индикатори који су мерени у јесен чешће имају
статистички значајне корелативне везе са коначним исходима, за разлику од оних
прикупљаних у пролеће.

25

Ивана Станић, Ђорђе Петровић,
AНАЛИЗА ПОСТОЈАЊА КОРЕЛАТИВНЕ ВЕЗЕ ОДАБРАНИХ ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА ВЕЗАНИХ ЗА БРЗИНУ И КОНАЧНИХ ИСХОДА

Табела 1. Корелација коначних исхода и индикатора мерених у пролеће
коефицијент
ниво значајности
коефицијент
корелације (r)
(p)
детерминације (r2)
просечна брзина па и доставних возила у насељу
ЈПБН
0,34
0,01*
0,11
ЈРсннаст
0,37
0,00*
0,14
ЈРпог
0,24
0,04*
0,06
ЈРснпог
0,29
0,02*
0,08
ЈРпог+ттп
0,30
0,01*
0,09
СПБН
0,24
0,04*
0,06
СРсннаст
0,33
0,01*
0,11
просечна брзина путничких аутомобила и доставних возила ван насеља
СРсннаст
0,28
0,02*
0,08
85-ти перцентил брзине па и доставних возила у насељу
ЈПБН
0,41
0,02*
0,17
ЈРсннаст
0,57
0,00*
0,32
ЈРпог+ттп
0,35
0,04*
0,12
СРсннаст
0,37
0,03*
0,13
стандардно одступање брзине па и доставних возила ван насеља
ЈРпог+ттп
-0,45
0,01*
0,20
СРпог+ттп
-0,40
0,02*
0,16
% прекорачења ограничења брзине за па и доставна возила у насељу
ЈПБН
0,48
0,01*
0,23
ЈРсннаст
0,56
0,00*
0,31
ЈРпог
0,34
0,04*
0,12
ЈРснпог
0,37
0,03*
0,14
ЈРпог+ттп
0,47
0,01*
0,00
СРсннаст
0,40
0,02*
0,06
% прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h за па и доставна возила у
насељу
ЈПБН
0,40
0,02*
0,16
ЈРсннаст
0,48
0,01*
0,23
ЈРпог
0,37
0,03*
0,14
ЈРснпог
0,40
0,02*
0,16
СРсннаст
0,35
0,04*
0,04
просечна брзина па и доставних возила која су прекорачила ограничење брзине у
насељу
ЈРсннаст
0,38
0,03*
0,14
* Корелација је статистички значајна (p<0,05)
Показатељ

Резултати анализа указују на значај брзине у безбедности саобраћаја. Међутим,
смер тј. предзнак везе између одређених индикатора, који укључују брзину, и
коначних исхода није увек очекиван. Односно у неким случајевима ће доћи до
смањења вредности коначног исхода са повећањем вредности индикатора.
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Табела 2. Корелација коначних исхода и индикатора мерених у јесен
коефицијент
ниво значајности
коефицијент
корелације (r)
(p)
детерминације (r2)
просечна брзина па и доставних возила у насељу
ЈПБН
0,37
0,00*
0,08
ЈРсннаст
0,38
0,00*
0,07
ЈРпог
0,28
0,01*
0,08
ЈРснпог
0,26
0,01*
0,07
ЈРпог+ттп
0,39
0,00*
0,15
СПБН
0,19
0,04*
0,04
СРсннаст
0,23
0,02*
0,05
СРпог+ттп
0,21
0,03*
0,04
85-ти перцентил брзине па и доставних возила у насељу
ЈПБН
0,32
0,00*
0,16
ЈРсннаст
0,34
0,00*
0,06
ЈРпог
0,40
0,00*
0,16
ЈРснпог
0,24
0,01*
0,06
СРсннаст
0,19
0,04*
0,04
стандардно одступање брзине па и доставних возила ван насеља
ЈПБН
-0,33
0,00*
0,05
ЈРсннаст
-0,41
0,00*
0,06
ЈРпог
-0,23
0,02*
0,05
ЈРснпог
-0,24
0,02*
0,06
ЈРпог+ттп
-0,31
0,00*
0,10
СПБН
-0,20
0,03*
0,04
СРсннаст
-0,34
0,00*
0,12
% прекорачења ограничења брзине за па и доставна возила у насељу
ЈПБН
0,39
0,00*
0,08
ЈРсннаст
0,41
0,00*
0,08
ЈРпог
0,27
0,01*
0,08
ЈРснпог
0,28
0,01*
0,08
ЈРпог+ттп
0,41
0,00*
0,17
СПБН
0,24
0,02*
0,06
СРсннаст
0,25
0,01*
0,06
СРпог+ттп
0,25
0,01*
0,06
% прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h за па и доставна возила у насељу
ЈПБН
0,36
0,00*
0,13
ЈРсннаст
0,39
0,00*
0,16
ЈРпог
0,27
0,01*
0,08
ЈРснпог
0,26
0,01*
0,07
ЈРпог+ттп
0,35
0,00*
0,12
СПБН
0,21
0,03*
0,05
СРсннаст
0,22
0,02*
0,05
просечна брзина па и доставних возила која су прекорачила ограничење брзине у насељу
ЈПБН
0,20
0,04*
0,04
ЈРпог+ттп
0,21
0,03*
0,04
просечна брзина па и доставних возила која су прекорачила ограничење брзине ван
насеља
ЈРсннаст
-0,27
0,01*
0,07
СРсннаст
-0,23
0,02*
0,05
* Корелација је статистички значајна (p<0,05)
Показатељ
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Значајно је истаћи да постоји јака корелативна веза између индикатора
безбедности саобраћаја који се односе на брзине и коначних исхода. Индикатори
који се по корелацији са коначним исходима издвајају јесу: просечна брзина
путничких аутомобила и % прекорачења брзине. Али ниједан од индикатора који су
обухваћени истраживањем није занемарив и неопходно је даље мерити индикаторе
све индикаторе везане за брзину који су показали статистички значајну корелативну
везу.

4.

ЗАКЉУЧАК

Да би се системом безбедности саобраћаја управљало на прави начин неопходно
је мерење и праћење индикатора безбедности саобраћаја. Праћењем индикатора
безбедности саобраћаја управљач система има и може да сагледа комплетну слику
стања безбедности саобраћаја. Применом савременог приступа, односно мерењем
индикатора безбедности саобраћаја управљач примењује савремени приступ и
одговорно се понаша према целокупном друштву. На овакав начин се избегава
чекање на последице саобраћајних незгода, већ се активности предузимају пре него
се саобраћајне незгоде догоде. Индикатори безбедности саобраћаја омогућавају да
се на неки начин „предвиде“ последице саобраћајних незгода због јака повезаности
са бројем и последицама саобраћајних незгода. Јака повезаност са последицама
саобраћајних незгода и бројем СН са друге стране омогућује дефинисање
управљачких мера, како би се достигле циљне вредности индикатора безбедности
саобраћаја, а самим тим, унапређење безбедности саобраћаја на одређеном
подручју. Кроз познавање вредности индикатора управљач може да уочи
небезбедна понашања и правовременим акцијама отклони могуће последице
дугорочних небезбедних понашања. На тај начин се спречавају понашања која могу
довести до настанка саобраћајних незгода, или која могу допринети томе да
последице саобраћајних незгода буду веће.
У овом раду показано је да је потребно наставити мерење и праћење оних
индикатора безбедности саобраћаја за које је утврђена статистички значајна
повезаност са директним показатељима безбедности саобраћаја, с обзиром да они
са високом поузданошћу описују стање безбедности саобраћаја на територији
Републике Србије.
Истраживање постојања корелативне везе између индикатора безбедности
саобраћаја и коначних исхода је урађено на основу доступних података за 2013,
2014, 2015 и 2016. годину.
Истраживање је показало да велики број индикатора везаних за брзину показује
јаку корелативну везу са последицама саобраћајних незгода то указује на чињеницу
да су пажљиво бирани индикатори који ће се мерити. Јака веза указује и на
чињеницу да је неопходно наставити мерити индикаторе који показују јаку
корелативну везу са коначним исходима. Још једна позитивна страна се односи на
то што су резултати раздвојени на временске периоде мерења, па се могу
раскласирати индикатори на периоде када их је потребно мерити, односно указује
се на које индикаторе је потребно додатно усмерити пажњу у којем периоду мерења.
Наиме уколико неки индикатор мерен у јесен има већу корелацију са посматраним
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исходим него исти индикатор мерен у пролеће, јасно је да је конкретан индикатор
боље мерити у јесен.
Поред тога, иако није доказана зависност одређених индикатора са директним
показатељима безбедности саобраћаја, то не значи да они не утичу на стање
безбедности саобраћаја.Потребно је повећати узорак а затим накнадно извршити
испитивање постојања корелативне везе како би се утврдио значај посматраног
индикатора.

5.
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ИНДИКАТОРА УПОТРЕБЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN THE FINAL OUTCOME
AND INDICATORS USE OF MOBILE PHONE IN SERBIA
Нина Васиљевић1, Ивана Станић2
Резиме: Данас се све већа пажња посвећује индикаторима безбедности саобраћаја из
разлога што је доказано да постоји јака веза између последица саобраћајних незгода и
индикатора безбедности саобраћаја. Вожња представља задатак који захтева пуну
пажњу и потпуну преданост повезаних способности возача. Значај употребе мобилног
телефона приликом вожње представља велики проблем. Наиме, употреба мобилног
телефона вишеструко одвлачи пажњу возача и изазива различите промене у њиховом
понашању које негативно утичу на безбедност саобраћаја. Употреба мобилних
телефона током вожње је актуелни проблем безбедности саобраћаја и повезан је са
повећаним ризиком учешћа у саобраћајним незгодама, а самим тим представља и
озбиљну здравствену претњу. У оквиру овог рада дат је приказ повезаности добијених
коначних исхода и употребе мобилног телефона од стране возача на територији
Републике Србије.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, мобилни телефон, Република Србија
Abstract: Today, more and more attention is paid to indicators of road safety because it is
proven that there is a strong correlation between consequences of traffic accidents and traffic
safety indicators. Driving is a task that requires full attention and full commitment to the driver's
related skills. The importance of using a mobile phone while driving is a major problem. The use of
multiple mobile phone distracts drivers and causes various changes in their behavior that negatively
affect road safety. The use of mobile phones while driving is an ongoing problem of traffic safety
and is associated with an increased risk of participation in traffic accidents, and therefore presents a
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serious health threat. The paper presents the connection between the obtained final outcomes and
the use of mobile phones by drivers on the territory of the Republic of Serbia.
Keywords: traffic safety, mobile phone, Republic of Serbia

1.

УВОД

Природа, озбиљност и учесталост ометања утичу на безбедност возача, путника
и рањивих учесника у саобраћају. Постоји већи број доказа који показују да ометања
пажње употребом мобилног телефона може утицати на перформансе на више
начина, нпр. дуже време реакције на спољашње стимулансе (посебно време кочења,
одговор на саобраћајне сигнализације), поремећена способност одржавања
исправне траке, краће следеће растојање и опште смањење о свести о ситуацији у
вожњи (WHO, 2011; Shinohara et al., 2010). Дакле, употреба мобилног телефона
може довести до општег смањења свести ситуација приликом учествовања у
саобраћају, као што је дефинисао Endsley 1988, и на кршење саобраћајних прописа.
Вожња је веома критичан задатак који захтева пуну пажњу и потпуну преданост
повезаних способности возача. Ометање возача се дефинише као скретање пажње
са активности од кључног значаја за безбедну вожњу за обављање било какве
секундарне конкурентне активности (Kaber et al., 2012). Употреба мобилног
телефона током вожње је постао један од приоритетних проблема у безбедности
саобраћаја на путевима, с обзиром да може да доведе до смањења ситуације свести
и погоршања перформанса у вожњи (Huth et al., 2014). Утицај употребе мобилног
телефона током незгоде је тешко утврдити, али студије показују да возачи који
користе мобилне телефоне су око четири пута веће вероватноће укључени у ризик
од незгоде (WHO, 2011).
У овом раду биће дат приказ анализе добијених резултата повезаности коначних
исхода и употребе мобилног телефона од стране возача приликом учествовања у
саобраћају у Републици Србији.
Циљ истраживања јесте да се на основу резултата спроведених корелационих и
регресионих анализа, закључи да ли су испитивани индикатори безбедности
саобраћаја (они који се односе на проценат коришћења мобилног телефона од
стране возача у саобраћају приликом вожње) релевантни за оцењивање нивоа
безбедности саобраћаја на територији Републике Србије.

2.
2.1.

МЕТОДОЛОГИЈА
Обележја безбедности саобраћаја обухваћена истраживањем

За анализу у оквиру овог истраживања било је потребно издвојити неколико
група података. Прва група података односи се на директне апсолутне показатеље
безбедности саобраћаја - последице саобраћајних незгода које су се догодиле 2013,
2014, 2015, 2016. године на територији Републике Србије. Подаци су прикупљени
из базе података Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије
(http://serbia.gdi.net/azbs/, посећено: 17.08.2017. године).
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Наиме, подаци о последицама саобраћајних незгода по полицијским управама у
2013., 2014., 2015. и 2016. години су: број погинулих лица (ПОГ), број тешко
повређених лица (ТТП), број лако повређених лица (ЛТП), број повређених лица
(ПОВ) који представља збир тешко и лако повређених лица у саобраћајним
незгодама и број настрадалих лица (НАСТ) који представља збир погинулих и
повређених лица у саобраћајним незгодама.
Друга група се односи на директне релативне показатеље безбедности
саобраћаја - ризике у саобраћају. Да би се прорачунали ризици у саобраћају, односно
коначни показатељи (исходи), из база Републичког завода за статистику издвојени
су подаци о броју становника за 2013, 2014 и 2015. годину по полицијским управама
у Србији. Такође, издвојени су и подаци о броју регистрованих возила по
полицијским управама у Србији за 2013, 2014. и 2015. годину. Наиме, подаци о броју
становника и броју регистрованих возила добијени су праћењем тренда који
Република Србија има у претходних неколико година.
Коначни исходи, односно директни релативни показатељи безбедности
саобраћаја обухваћени истраживањем су:
 ЈПБН – Јавни пондерисани ризик страдања представља пондерисани
број страдања (ПБнас) изражен у односу на 10.000 становника.
ПБ НАС
(1)
ЈПБН 
 10.000
Бр.становника



Пондерисани број настрадалих лица (ПБнас) је показатељ који се
израчунава на основу броја настрадалих лица према тежини последица
и одговарајућих пондера.
(2)
ПБ НАС  ЛТП  П1  ТТП  П 2  ПОГ  П3

где је:
ЛТП – број лако повређених лица у саобраћајним незгодама,
ТТП – број тешко повређених лица у саобраћајним незгодама,
ПОГ – број погинулих лица у саобраћајним незгодама.
Коришћени пондери (тежински фактори) у истраживању су: погинуло лице –
пондер 85, тешко повређено лице – пондер 10, лако повређено лице – пондер 1
(Kukić et al., 2013).
 ЈРсннаст – Јавни ризик добијен на основу броја саобраћајних незгода
са настрадалим лицима, а израчунава се као количник броја
саобраћајних незгода са настрадалим лицима и броја становника у
дефинисаној јединици посматрања.
Бр.СН НАС
(3)
ЈРСН

10.000
НАС



ЈРПОГ 



Бр.становника

ЈРпог – Јавни ризик добијен на основу броја погинулих лица у
саобраћају по полицијским управама, а израчунава се као количник
броја погинулих лица и броја становника у дефинисаној јединици
посматрања.
ПОГ
100.000
Бр.становника

(4)

ЈРснпог – Јавни ризик добијен на основу броја саобраћајних незгода са
погинулим лицима у саобраћају по полицијским управама, а
израчунава се као количник броја саобраћајних незгода са погинулим
лицима и броја становника у дефинисаној јединици посматрања.
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ЈРСН ПОГ 



(5)

ЈРпог+ттп – Јавни ризик који се добија на основу броја погинулих и
тешко телесно повређених лица у саобраћају, а израчунава се као
однос збира броја погинулих и тешко телесно повређених лица са
бројем становника у дефинисаној јединици посматрања.
ЈРПОГ ТТП 



Бр.СН ПОГ
100.000
Бр.становника

ПОГ  ТТП
100.000
Бр.становника

(6)

СПБН – Саобраћајни пондерисани ризик страдања представља
пондерисани број страдања, изражен у односу на 10.000 регистрованих
возила.
ПБ НАС
(7)
СПБН 
1.000
Бр. рег. мот.возила

где је:
ПБ НАС  ЛТП  П1  ТТП  П 2  ПОГ  П 3

(8)

где је:
ЛТП – број лако повређених лица у саобраћајним незгодама,
ТТП – број тешко повређених лица у саобраћајним незгодама,
ПОГ – број погинулих лица у саобраћајним незгодама.
Трећа група се односи на индикаторе безбедности саобраћаја у току 2013, 2014,
2015, 2016 године. Посматрани су следећи индикатори:
 % употребе мобилних телефона у вожњи возача путничких аутомобила
и доставних возила (до 3,5 t);
 % употребе мобилних телефона у вожњи возача теретних возила
(преко 3,5 t);
 % употребе мобилних телефона у вожњи возача аутобуса,
који су мерени на локацијама у насељу, ван насеља и на аутопуту.
2.2.

Метод теренског истраживања и прикупљања података о
индикаторима

Теренска истраживања индикатора безбедности саобраћаја на територији
Републике Србије обављају се од 2013. године. Теренска истраживања се врше по
полицијским управа у Србији. Од 2013. године се прикупљају подаци о
индикаторима и систематизују у детаљне извештаје.
Теренско истраживање индикатора безбедности саобраћаја који се односе на
коришћење мобилних телефона у вожњи је, у девет полицијских управа (ПУ
Суботица, ПУ Нови Сад, ПУ Сремска Митровица, ПУ Београд, ПУ Смедерево, ПУ
Крагујевац, ПУ Јагодина, ПУ Ниш, ПУ Лесковац) спроведено на аутопуту, у насељу
и ван насеља, док је у осталих 18 полицијских управа истраживање спроведено у
насељу и ван насеља. На 63 мерна места је вршено истраживање индикатора
безбедности саобраћаја који се односе коришћење мобилних телефона у вожњи. Од
тог броја на аутопуту је вршено истраживање на девет локација, а у насељу и ван
насеља је вршено на по 27 мерних места. Прикупљање података о индикаторима
безбедности саобраћаја који се односе на коришћење мобилних телефона у вожњи
је извршено методама посматрања и бројања.
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Наиме, истраживач бира прво наилазеће возило из саобраћајног тока и након
уочавања свих битних карактеристика, исте евидентира у бројачки образац. За
време док се врши евиденција, саобраћајницом може проћи неколико возила, али
истраживач не узима њих у обзир нити следеће возило све док не изврши правилно
и потпуно евидентирање свих запажених чињеница у вези употребе мобилних
телефона за претходно возило.
Тек по комплетирању евиденције претходног возила истраживач бира прво
следеће наилазеће возило у саобраћајном току и понавља процедуру док на том
мерном месту не испуни минимално захтевани узорак и на тај начин је испуњен
услов случајности одабира јединице посматрања.
2.3.

Метод обраде података

Према Пешићу 2012, за дефинисање значајности неког од показатеља
безбедности саобраћаја најбоље је извршити анализу и утврдити коефицијенте
корелације, односно, детерминације и успоставити међусобну зависност вредности
показатеља и броја саобраћајних незгода и/или последица саобраћајних незгода,
односно, спровести регресиону анализу. За утврђивање смера и јачине везе између
индикатора безбедности саобраћаја (ИБС) и коначних исхода коришћена је управо
регресиона анлиза.
Регресионом анализом се долази до закључка који од посматраних ИБС највише
доприноси предикцији коначног исхода. На овај начин добија се и одговор на
питање о јачини корелативне везе између коначних исхода и посматраних ИБС.
Коефицијент корелације показује снагу везе између анализираних променљивих,
односно колико се подаци једног обележја подударају са подацима другог обележја.
Ниво повезаности (слаба, умерена (средња), јака веза) обележја приказује се
коефицијентом корелације. Коефицијент корелације указује на то колико је зависна
променљива условљена вредностима независне променљиве (Ранковић, 2015 ).
Прикупљени подаци су интегрисани у јединствену базу података у програму
Microsoft Office Excel 2013, а статистички тестови су спроведени у програму IMB
SPPS Statistics 22.
Важно је напоменути да искључивање екстремних вредности обележја приликом
анализе није примењивано. Позитивна корелација подразумева да ће се са
повећањем вредности једног показатеља безбедности саобраћаја повећати и
вредност другог показатеља. Негативна корелација подразумева да ће се са
повећањем вредности једног показатеља смањити вредност другог показатеља, и
обрнуто.
Узимајући у обзир претходно наведено, за испитивање јачине и смера линеарне
везе између директних и индиректних показатеља безбедности саобраћаја
коришћена је корелација. Уколико је утврђена нормална расподела вредности
показатеља за које је испитивана повезаност, за испитивање јачине и смера везе
коришћена је Пирсонова линеарна корелација. Са друге стране, уколико за један или
оба показатеља безбедности саобраћаја није утврђена нормална расподела
вредности, за утврђивање везе коришћена је Спирманова корелација ранга.
Резултати корелационе анализе тумачени су на основу коефицијента Пирсонове
линеарне корелације (r) или коефицијента Спирманове корелације ранга (ro),
предзнака испред наведених коефицијената и нивоа значајности (p).
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За сваку од утврђених статистички значајних веза између директних и
индиректних показатеља безбедности саобраћаја спроведена је и регресиона
анализа за прогнозирање вредности директног показатеља у зависности од
вредности индиректног показатеља безбедности саобраћаја.
Утврђене статистички значајне линеарне зависности између директних и
индиректних показатеља безбедности саобраћаја представљене су у табелама.
Предзнак испред израчунатих коефицијената корелације показује да ли је
корелација позитивна или негативна. Позитивна корелација подразумева да ће се са
повећањем вредности једног показатеља безбедности саобраћаја повећати и
вредност другог показатеља. Негативна корелација подразумева да ће се са
повећањем вредности једног показатеља смањити вредност другог показатеља, и
обрнуто.
Апсолутна вредност коефицијента корелације показује јачину везе. Савршена
корелација која износи 1 или -1 показује да се вредност једног показатеља може
тачно утврдити када је позната вредност другог показатеља. С друге стране,
корелација једнака нули показује да између два показатеља безбедности саобраћаја
не постоји никаква веза. Величина коефицијента корелације тумачена је на основу
Cohen-овог критеријума (1988):
 мала корелација за r=0,10 до 0,29;
 средња корелација за r=0,30 до 0,49;
 јака корелација за r=0,50 до 1,0.
Поред коефицијента корелације, израчуната је вредност коефицијента
детерминације. Коефицијент детерминације (r2) описује који део коначног исходаризика описује модел, добијен на основу вредности ИБС. У овом случају је потребно
анализирати и вредности коригованог коефицијента детерминације који реалније
описује модел. Коефицијент детерминације даје информацију о томе колико је
зависна променљива условљена вредностима независне променљиве (Нојковић,
2015). За оцену нивоа статистичке значајности коришћена је вредност Sig. 1 tailed.
Постављена је нулта хипотеза (Ho) која гласи: не постоји статистички значајна
повезаност између директних и индиректних показатеља безбедности саобраћаја, и
радна хипотеза (Ha) која гласи: постоји статистички значајна повезаност између
директних и индиректних показатеља безбедности саобраћаја.
Праг статистичке значајности (α) постављен је на 5%. Уколико је p≤0,05,
одбацује се нулта хипотеза и прихвата радна хипотеза. Уколико је p>0,05, прихвата
се нулта хипотеза.

3.

РЕЗУЛТАТИ

У овом делу рада биће приказани резултати добијени статистичком обрадом
доступних података који се односе на употребу мобилног телефона у вожњи у
програмском пакету IBM SPSS Statistics 22. Наиме, за сваку групу индикатора биће
приказани добијени подаци посебно за јесење посебно за пролећно мерење које је
вршено у 27 полицијских управа Републике Србије посматрајући посебно
спроведена мерења у насељу, ван насеља, на аутопуту.
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У Табели 1. дат је приказ систематизованих резултата спроведених анализа
зависности између одабраних показатеља у саобраћају и индикатора безбедности
саобраћаја који се односи на проценат употребе мобилних телефона у вожњи возача
путничких аутомобила и доставних возила до 3,5 t.
У Табели 2. дат је приказ систематизованих резултата спроведених анализа
зависности између одабраних показатеља у саобраћају и индикатора безбедности
саобраћаја који се односи на проценат употребе мобилних телефона у вожњи возача
путничких аутомобила и доставних возила преко 3,5 t.
У Табели 3. дат је приказ систематизованих резултата спроведених анализа
зависности између одабраних показатеља у саобраћају и индикатора безбедности
саобраћаја који се односи на проценат употребе мобилних телефона у вожњи возача
аутобуса.
Приликом спроведеног истраживања утврђене су одређене статистичке везе
анализираних показатеља. Наиме, приликом спроведене анализе одабраних
показатеља у саобраћају и индикатора безбедности саобраћаја који се односи на %
употребе мобилних телефона у вожњи возача путничких аутомобила и доставних
возила до 3,5 t није утврђена статистички значајна веза ни са једним од показатеља
страдања посматрајући локацију на аутопуту када је реч о јесењем мерењу овог
индикатора (Табела 1). Такође, приликом спроведене анализе одабраних показатеља
у саобраћају и индикатора безбедности саобраћаја који се односи на % употребе
мобилних телефона у вожњи возача путничких аутомобила и доставних возила
преко 3,5 t није утврђена статистички значајна веза ни са једним од показатеља
страдања посматрајући локације у насељу и ван насеља када је реч о јесењем
мерењу, као и посматрајући локације ван насеља и на аутопуту када је реч о
пролећном мерењу (Табела 2). Исто тако, приликом спроведене анализе одабраних
показатеља у саобраћају и индикатора безбедности саобраћаја који се односи на %
употребе мобилних телефона у вожњи возача аутобуса није утврђена статистички
значајна веза ни са једним од показатеља страдања посматрајући локације ван
насеља и на аутопуту када је реч о јесењем мерењу, као и посматрајући локације у
насељу и ван насеља када је реч о пролећном мерењу (Табела 3).
Анализом одабраних показатеља у саобраћају и одабраних индикатора који се
односе на коришћене мобилног телефона од стране возача у саобраћају утврђене су
и одређене статистички значајне везе. Те статистички добијене корелативне везе у
појединим случајевима су јаче а у појединим слабије. Као што је већ напред речено
позитивна корелација подразумева да ће се са повећањем вредности једног
показатеља безбедности саобраћаја повећати и вредност другог показатеља (нпр.
ако се повећа број погинулих повећаће се и % коришћења мобилног телефона од
стране возача теретних возила преко 3,5 t у насељу посматрајући пролећно мерење
јер је вредност добијеног коефицијента корелације r=0,314) (Табела 2). Са друге
стране негативна корелација подразумева да ће се са повећањем вредности једног
показатеља смањити вредност другог показатеља, и обрнуто. На пример, ако се
повећа % коришћења мобилног телефона од стране возача аутобуса на аутопуту
смањиће се СПБН (саобраћајни пондерисани ризик страдања) посматрајући
пролећно мерење, јер је r = - 0,343 (Табела 3).
Приликом статистичке анализе поред коефицијента корелације вршена је и
анализа коефицијента детерминације.
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Како коефицијент детерминације ни у једном од спроведених испитивања
зависности између директних и индиректних показатеља безбедности саобраћаја
није већи од 0,9, што значи да не постоји тзв. „искључиви фактор“, па се може
закључити да ни један од испитиваних индикатора безбедности саобраћаја није
једини утицајни фактор на последице саобраћајних незгода.
Табела 1. Систематизовани приказ резултата спроведених анализа зависности
између одабраних показатеља у саобраћају и индикатора безбедности саобраћаја који се
односи на % употребе мобилних телефона у вожњи возача путничких аутомобила и
доставних возила до 3,5 t
Период мерења - ЈЕСЕН
Мерно место

насеље

ван насеља
аутопут
Мерно место
насеље
ван насеља
аутопут

коефицијент
ниво
корелације (r)
значајности (р)
ЈПБН
-0,167
0,042
ЈРпог+ттп
-0,186
0,027
СПБН
-0,275
0,002
СРпог
-0,207
0,016
СРпог+ттп
-0,203
0,000
СПБН
-0,203
0,017
СРпог
-0,179
0,032
СРпог+ттп
-0,219
0,011
Није утврђена статистички значајна веза ни са
једним од показатеља страдања
Период мерења - ПРОЛЕЋЕ
коефицијент
ниво
Показатељ
корелације (r)
значајности (р)
ЈРпог+ттп
-0,212
0,029
СПБН
-0,205
0,033
СРпог+ттп
-0,242
0,015
ПОГ
0,250
0,012
ПБнаст
0,260
0,010
ЈРпог+ттп
0,371
0,028
Показатељ

Посматрана група
настрадалих

возачи и путници у
путничким
возилима

возачи и путници у
путничким
возилима

Табела 2. Систематизовани приказ резултата спроведених анализа зависности
између одабраних показатеља у саобраћају и индикатора безбедности саобраћаја који се
односи на % употребе мобилних телефона у вожњи возача теретних возила преко 3,5 t
Период мерења - ЈЕСЕН
Мерно место
насеље
ван насеља
аутопут

Мерно место
насеље
ван насеља
аутопут
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коефицијент
ниво
значајности (р)
корелације (r)
Није утврђена статистички значајна веза ни са
једним од показатеља страдања
Није утврђена статистички значајна веза ни са
једним од показатеља страдања
СПБН
-0,301
0,037
СРпог
-0,337
0,022
Период мерења - ПРОЛЕЋЕ
ниво
коефицијент
Показатељ
значајности
корелације (r)
(р)
ПОГ
0,314
0,002
ПБНнаст
0,322
0,002
Није утврђена статистички значајна веза ни са
једним од показатеља страдања
Није утврђена статистички значајна веза ни са
једним од показатеља страдања
Показатељ

Посматрана група
настрадалих
возачи и путници у
тешко теретним
возилима

возачи и путници у
тешко теретним
возилима
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Табела 3. Систематизовани приказ резултата спроведених анализа зависности
између одабраних показатеља у саобраћају и индикатора безбедности саобраћаја који се
односи на % употребе мобилних телефона у вожњи возача аутобуса
Период мерења - ЈЕСЕН
Мерно место

насеље

ван насеља
аутопут

Мерно место
насеље
ван насеља
аутопут

4.

коефицијент
ниво
корелације (r)
значајности (р)
ЈПБН
-0,209
0,015
ЈРпог
-0,231
0,008
СПБН
-0,329
0,000
СРпог
-0,297
0,001
СРпог+ттп
-0,272
0,002
Није утврђена статистички значајна веза ни са
једним од показатеља страдања
Није утврђена статистички значајна веза ни са
једним од показатеља страдања
Период мерења - ПРОЛЕЋЕ
коефицијент
ниво
Показатељ
корелације (r)
значајности (р)
Није утврђена статистички значајна веза ни са
једним од показатеља страдања
Није утврђена статистички значајна веза ни са
једним од показатеља страдања
СПБН
-0,343
0,040
СРпог
-0,405
0,018
Показатељ

Посматрана група
настрадалих

возачи и путници у
аутобусу

возачи и путници у
аутобусу

ДИСКУСИЈА

На основу резултата спроведених корелационих и регресионих анализа, не може
се закључити да су сви испитивани индикатори безбедности саобраћаја (они који се
односе на проценат коришћења мобилног телефона од стране возача у саобраћају
приликом вожње) релевантни за оцењивање нивоа безбедности саобраћаја на
територији Републике Србије.
Иако је за поједине индикаторе безбедности саобраћаја очекивано да се утврди
статистички значајна повезаност са бројем или последицама саобраћајних незгода,
то резултатима спроведених анализа није потврђено.
Узорак који је коришћен за испитивање зависности обухватао је скуп података
за 27 полицијских управа Републике Србије, па су анализе подразумевале
испитивање зависности између података о вредностима индикатора безбедности
саобраћаја у 27 полицијских управа Републике Србије 2013., 2014., 2015., 2016.
године, посматрајући два периода мерења (јесен, пролеће) и података о последицама
саобраћајних незгода у 27 полицијских управа Републике Србије 2013., 2014., 2015.,
2016. године. На тај начин су специфичности полицијских управа са аспекта
безбедности саобраћаја могле утицати на резултате спроведених корелационих
анализа. Важно је напоменути да су се сваке анализиране године мерења одабраних
индикатора безбедности саобраћаја спроводила у оба временска периода (јесен и
пролеће), осим прве године, тачније 2013. године када је вршено само јесење
мерење. Такође, треба напоменути да је свака полицијска управа специфична са
аспекта безбедности саобраћаја посматрајући: начин управљања безбедношћу
саобраћаја, безбедности путне мреже, свести учесника у саобраћају, понашања
учесника у саобраћају, број и квалитет хитних служби, итд.
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Поред тога, свака полицијска управа Републике Србије се међусобно могу
разликовати у погледу саобраћајне инфраструктуре (број обележених пешачких
прелаза, број семафоризованих пешачких прелаза, број семафоризованих
раскрсница, итд.), мобилности становника, протоку саобраћаја, јавног превоза
путника, обиму транзитног саобраћаја, бициклистичког саобраћаја, карактеристика
саобраћајног тока, карактеристика путне мреже, итд.

5.

ЗАКЉУЧАК

Индикатори безбедности саобраћаја представљају значајан искорак у науци
безбедности саобраћаја и служе за оцену, праћење и дефинисање жељеног стања у
безбедности саобраћаја. Неминовно, употреба мобилног телефона одвија се у
друмском саобраћају и возач ометен од стране мобилних телефона је постао један
од приоритетних проблема у безбедности саобраћаја на путевима (WHO, 2011).
Дакле употреба мобилних телефона током вожње је актуелни проблем безбедности
саобраћаја и повезан је са повећаним ризиком учешћа у саобраћајним незгодама.
Резултати спроведених корелационих анализа показали су да се одређени
индикатори безбедности саобраћаја могу користити за оцењивање нивоа
безбедности саобраћаја на територији Републике Србије, јер су показали
корелативну везу са одабраним показатељима. Међутим, они индикатори за које
није показана корелативност са одабраним показатељима страдања у саобраћају
потребно је, такође, мерити током времена, тако да се омогући преиспитивање
релевантности ових индикатора за дефинисање стања безбедности саобраћаја на
територији сваке локалне заједнице, а самим тим и на територији Републике Србије.

6.
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UPOTREBA MOBILNOG TELEFONA-ANALIZA
SAMOPRIJAVLJENOG PONAŠANJA VOZAČA
MOBILE PHONES USE WHILE DRIVING:SELF-REPORTED
BEHAVIOUR OF DRIVERS
Miroslav Đerić1, Zoran Andrić2
Rezime: Sa ekspanzijom ponuđenih sadržaja i aplikacija u mobilnim telefonima raste i rizik od
upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje. Taj globalni problem u svijetu sve više dobija na važnosti.
U tom smislu, u Bosni i Hercegovini, na području grada Istočno Sarajevo, tokom 2013. godine,
izvršeno je terensko istraživanje upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje. Metodologija
istraživanja je uključivala metod anketnog upitnika. Metodom logističke regresije u radu je
analiziran uticaj ličnih karakteristika vozača (pol, starosna dob, obrazovanje, izloženost odnosno
ostvareni-pređeni km), i karakteristika vozila (starost), na samoprijavljeno ponašanje vozača sa
aspekta upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje. U radu je pokazano da određeni faktori nemaju
isti uticaj na ponašanje vozača u različitim saobraćajnim uslovima. Na osnovu dobijenih rezultata
moguće je odrediti određene grupacije učesnika u saobraćaju, na koje je potrebno djelovati sa ciljem
smanjenja stepena upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje, te povećanja svjesti vozača o
negativnom uticaju upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje.
Ključne reči: samoprijavljeno, ponašanje, vozač, upotreba mobilnog telefona.
Abstract: As the volume of content and applications offered on mobile phones grows, so does the
risk of mobile phones use while driving. That global issue becomes increasingly important. In that
regard, a field research into a mobile phones use rate was carried out in Bosnia and Herzegovina, in
the locality of East Sarajevo in 2013. The research methodology included the method of survey
questionnaire. This paper used a method of logical regression to analyse the influence of personal
characteristics of drivers (gender, age, level of education, exposure) and vehicle characteristics (age)
on the self-reported behaviour of drivers in terms of mobile phones use while driving. The paper has
shown that certain factors do not influence behaviour of drivers in the same way in different traffic
situations. Based on the results obtained from the study it will be possible to determine critical group
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of traffic participants, as well as the way in which they should be dealt with in order to reduce the
rate of mobile phones use while driving, thus increasing the awareness of drivers of negative impacts
of mobile phones use while driving.
Keywords: Self-reported, behaviour, drivers, mobile phones use.

1.

UVOD

Istraživanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja ukazuju da je oko 25% od svih
saobraćajnih nezgoda povezano sa ometanjem vozača odnosno odvraćanjem njihove
pažnje tokom vožnje (Laberge et al, 2003: 649-660). Socijalna i ekonomska cijena ovih
saobraćajnih nezgoda procijenjuje se na oko $40 biliona američkih dolara godišnje. Sa
druge strane, upotreba novih tehnologija tokom vožnje još više pogoršava ovaj problem.
Naime, mobilni telefoni se danas u velikoj mjeri koriste tokom vožnje, a uzimajući u obzir
mobilne operatore koji sve više proizvode odnosno pružaju nove usluge vozačima koje su
za njih korisne (pretraživanje interneta, slanje i prijem tekstualnih poruka-sms i dr.),
ukupno vrijeme i izloženost riziku od upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje sve više
raste. Tako, na primjer, podaci otkrivaju da oko 85% američkih vozača (Goodman et al,
1997), i dvije trećine finskih vozača (Lamble et al, 2002: 223-236), koriste mobilni telefon
tokom vožnje. Osnovni cilj istraživanja ovog rada je bila analiza samoprijavljenog
ponašanja stepena upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje u zavisnosti od ličnih
karakteristika ispitanika (pol, starosna dob, obrazovanje, izloženost odnosno pređena
kilometraža), i karakteristika vozila (starost), te da se utvrde faktori koji utiču na
formiranje stava o upotrebi mobilnog telefona tokom vožnje. Dobijeni rezultati
istraživanja trebaju dati smjernice koji su to zapravo učesnici u saobraćaju na koje bi
trebalo djelovati s ciljem povećanja ovog indikatora, a samim tim i nivoa bezbjednosti
saobraćaja u Bosni i Hercegovini. Brojne studije ukazuju da upotreba mobilnog telefona
tokom vožnje može biti jedan od glavnih faktora u ometanju vozača, te da može uticati na
povećanje mogućnosti nastanka saobraćajnih nezgoda sa ozbiljnim posljedicama (Violanti
et al, 1996: 265-270; McEvoy et al, 2006). Odvraćanje odnosno ometanje pažnje vozača
možemo podijeliti na: fizičko ometanje (premještanje ruku sa točka upravljača na držanje
i upotrebu mobilnog telefona, premještanje pogleda sa puta na tastaturu ili displej
mobilnog telefona), i kognitivno odvraćanje (telefonski razgovor). Kada se radi o
istraživanju stepena upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje i karakteristikama vozača
koji koriste mobilni telefon, studija istraživanja realizovana na Novom Zelandu (Sullman
et al, 2004: 95-105) je otkrila da više od polovine učesnika (57.3%), koristi „povremeno“,
mobilni telefon tokom vožnje, te da se radi o muškarcima, mlađe starosne dobi, sa manje
vozačkog iskustva, nastanjenim u glavnim gradskim oblastima, koji koriste vozila mlađe
starosne dobi i veće snage, te upravljaju vozilom sa većom brzinom kretanja. Kao značajnu
grupu istraživanja treba izdvojiti studije koje su se bavile istraživanjem faktora koji
predviđaju upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje. Tako je studija istraživanja,
realizovana u Finskoj (Pöysti et al, 2005: 47-51), pokazala da su prediktori upotrebe
mobilnog telefona tokom vožnje: pol, starosna dob, izloženost (pređeni kilometri), i
zanimanje. Naime, studija je otkrila da muškarci, vozači mlađe starosne dobi i oni koji su
više izloženi odnosno imaju veće iskustvo, mnogo češće koriste mobilni telefon tokom
vožnje u odnosu na vozače starije starosne dobi i žene. U prilog ovome idu i rezultati
studije, autora (Brusque et al, 2008: 35-44), koja je pokazala da su „godine“, za muškarce
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odnosno „učestalost upotrebe mobilnog telefona u svakodnevnom životu i veće vozačko
iskustvo“, za žene, prediktori upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje.

2.

MATERIJAL I METODE

Bosna i Hercegovina se sastoji od Federacije Bosne i Hercegovine (51%), Republike
Srpske (49%) i Distrikta Brčko. Federacija BiH (FBiH), se sastoji od 10 kantona, a kantoni
od opština. Republika Srpska (RS), se administrativno sastoji od opština. Teritorija opštine
Brčko, nije pripala ni Federaciji BiH ni Republici Srpskoj, već je odlukom Arbitražne
Komisije za Brčko stavljena pod upravu Bosne i Hercegovine kao zaseban Distrikt.
Zakonom koji uređuje oblast bezbjednosti saobraćaja je uvedena obaveza zabrane
upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje odnosno predviđene su mandatorne kazne
ukoliko se nepoštuje predmetna odredba. U periodu od donošenja pomenutog zakona do
istraživanja koje je predmet ovog rada, nije vršeno istraživanje i analiza stavova o upotrebi
mobilnog telefona tokom vožnje, zasnovano na naučno utvrđenoj metodologiji. Naime,
samo postoje sporadični izvještaji policijskih službenika o stepenu upotrebe mobilnog
telefona tokom vožnje, a na osnovu policijske prinude odnosno broja izdatih prekršajnih
naloga zbog upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje. Istraživanje je vršeno na području
Republike Srpske, i to na području grada Istočnog Sarajeva. Istraživanje (terensko), je
obavljeno tokom mjeseca oktobra 2013.godine. Terensko istraživanje se sastojalo od
anketiranja lica koja su pristala na anketu. Za anketiranje je korišćen posebno pripremljen
anketni upitnik, u skladu sa ciljem rada, koji je se sastojao od tekstualnih pitanja,
zatvorenog i poluotvorenog tipa. Pitanja su bila formulisana prema Likertovoj skali.
Nakon obavljenog terenskog istraživanja dobijeni podaci su unijeti i obrađeni u Excel
tabelu, a za dalju detaljnu analizu dobijenih podataka sa terena, korišćeni su metodi
statističke analize i logističke regresije pomoću softvera SPSS 17.0, uzimajući u obzir
društveno prihvatljive odgovore ispitanika. Za lokacije istraživanja odnosno anketiranja
su odabrani prilazi tržnim centrima. Na terenu su radila dva istraživača odnosno anketara.
Ispitanici su odabrani nasumično, tako što su isti pristali na anketiranje, uz ispunjavanje
osnovnog uslova da se radi o vozačima. Dobijeni podaci od vozača su od strane anketara
bilježeni u anketni upitnik.

3.

REZULTATI

Metodom anketiranja evidentirano je ukupno 603 vozača. Sa demografskog aspekta, u
posmatranom uzorku istraživanja preovladavaju vozači muškog pola (n=408, odnosno
67.6%), dok su vozači žene u manjini (n=195, odnosno 32.3%). Kada je u pitanju starosna
dob vozača, najbrojniji su vozači starosne dobi do 25 godina (22.3%), preko 50 godina
(19.9%), te od 26 do 30 godina (17.4%). U pogledu stepena obrazovanja preovladavaju
vozači sa srednjom stručnom spremom (49.7%).
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Tabela 1. Samoprijavljeno ponašanje vozača u zavisnosti od ličnih karakteristika
Da li kao vozač automobila
koristite mobilni telefon za vrijeme
upravljanja vozilom u naselju?a

,443
,305

Wald

df

Sig.

,398

1,236

1

,266

,071

18,356

1

,000

,019

,126

,023

1

,878

-,293

,185

2,512

1

,008

,066

,014

[Pol=0]

-1,984

,333

Intercept

,686

,517

Starost vozača

,458

Step. obrazovanja

-,217

Izloženost (km)

Da,ali
Intercept
izbjegavam Starost vozača
ili skraćujem
Step. obrazovanja
razgovore
Izloženost (km)
Starost vozila
Ne

B

Std.
Error

Starost vozila
[Pol=0]

Exp(B)

95% Confidence
Interval for Exp(B)
Lower
Bound

Upper
Bound

1,356

1,180

1,559

1,019

,797

1,304

,113

,746

,520

1,072

1

,907

1,008

,885

1,148

35,540

1

,000

,137

,072

,264

1,764

1

,184

,119

14,904

1

,000

1,581

1,253

1,995

,191

1,291

1

,256

,805

,554

1,170

-1,331

,297

20,042

1

,000

,264

,148

,473

,132

,096

1,893

1

,169

1,141

,945

1,378

-2,595

,455

32,519

1

,000

,075

,031

,182

a. The reference category is: Da
b. This parameter is set to zero because it is redundant.

Dobijeni rezultati primjenom logističke regresije (Tabela 1), su pokazali da starost
vozača statistički značajno utiče na upotrebu mobilnog telefona za vrijeme upravljanja
vozilom u naselju. Naime, stariji vozači će statistički značajno češće, u odnosu na mlade
vozače, izjaviti da neće koristiti mobilni telefon za vrijeme upravljanja vozilom u naselju
(p=0.000). Takođe, izloženost vozača u saobraćaju (ostvareni-pređeni km), statistički
značajno utiče na upotrebu mobilnog telefona za vrijeme upravljanja vozilom u naselju.
Naime, više izloženi odnosno iskusniji vozači će statistički značajno češće izjaviti da će
koristiti mobilni telefon za vrijeme upravljanja vozilom u naselju (p=0.000).
Pol statistički značajno utiče na upotrebu mobilnog telefona za vrijeme upravljanja
vozilom u naselju. Naime, vozači muškog pola će statistički značajno rijeđe, u odnosu na
žene, izjaviti da neće koristiti mobilni telefon za vrijeme upravljanja vozilom u naselju
(p=0.000), ili da izbjegavaju ili skraćuju razgovore (p=0.001). Na osnovu predstavljenih
rezultata, može se reći da na upotrebu mobilnog telefona za vrijeme upravljanja vozilom
u naselju utiču sljedeći prediktori: starost vozača, izloženost odnosno ostvareni-pređeni
km i pol. Za faktor „stepen obrazovanja“, i „starost vozila“, dobijeni rezultati nisu pokazali
da isti utiče na upotrebu mobilnog telefona za vrijeme upravljanja vozilom u naselju.
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Tabela 2. Samoprijavljeno ponašanje vozača u zavisnosti od ličnih karakteristika
Da li kao vozač automobila
koristite mobilni telefon za
vrijeme upravljanja vozilom na
vangradskim putevima?a

1,128
,393

Wald

df

Sig.

,414

7,422

1

,006

,072

30,152

1

,000

-,082

,127

,421

1

,517

-,427

,184

5,420

1

Starost vozila

-,045

,068

,448

[Pol=0]

-2,202

,355

38,440

Intercept

1,083

,539

Starost vozača

,342

Step. obrazovanja

-,339

Izloženost (km)

Exp (B)

95% Confidence
Interval for Exp(B)
Lower
Bound

Upper
Bound

1,481

1,287

1,704

,921

,718

1,181

,020

,652

,455

,935

1

,503

,956

,837

1,091

1

,000

,111

,055

,222

4,042

1

,044

,114

9,037

1

,003

1,407

1,126

1,759

,197

2,958

1

,085

,712

,484

1,048

-1,132

,283

15,983

1

,000

,322

,185

,561

,262

,098

7,172

1

,007

1,299

1,073

1,574

[Pol=0]

-3,398

,473

51,570

1

,000

,033

,013

,085

[Pol=1]

0b

.

.

0

.

.

.

.

Da, ali
Intercept
izbjegavam Starost vozača
ili skraćujem
Step.obrazovanja
razgovore
Izloženost (km)

Ne

B

Std.
Error

Starost vozila

a. The reference category is: Da.
b. This parameter is set to zero because it is redundant.

Posmatrajući dobijene rezultate (Tabela 2), koji su se odnosili na upotrebu mobilnog
telefona za vrijeme upravljanja vozilom na vangradskim putevima, isti su pokazali da
starost vozača statistički značajno utiče na upotrebu mobilnog telefona za vrijeme
upravljanja vozilom na vangradskim putevima. Tako će stariji vozači statistički značajno
češće, u odnosu na mlade vozače, izjaviti da neće koristiti mobilni telefon za vrijeme
upravljanja vozilom na vangradskim putevima (p=0.000). Izloženost vozača u saobraćaju
(ostvareni-pređeni km), statistički značajno utiče na upotrebu mobilnog telefona za
vrijeme upravljanja vozilom na vangradskim putevima. Naime, više izloženi odnosno
iskusniji vozači će statistički značajno rijeđe izjaviti da neće koristiti mobilni telefon za
vrijeme upravljanja vozilom na vangradskim putevima (p=0.000). Takođe, pol se pokazao
kao statistički značajan faktor koji utiče na upotrebu mobilnog telefona. Tako će vozači
muškog pola statistički značajno rijeđe, u odnosu na žene, izjaviti da neće koristiti mobilni
telefon za vrijeme upravljanja vozilom na vangradskim putevima (p=0.000). Osim ličnih
karakteristika vozača, koji utiču na upotrebu mobilnog telefona za vrijeme upravljanja
vozilom na vangradskim putevima, dobijeni rezultati su pokazali i da starost vozila utiče
na upotrebu mobilnog telefona za vrijeme upravljanja vozilom na vangradskim putevima.
Naime, sa većom starošću vozila, vozači će statistički značajno češće izjaviti da neće
koristiti mobilni telefon za vrijeme upravljanja vozilom na vangradskim putevima
(p=0.007). Na osnovu predstavljenih rezultata, može se reći da na upotrebu mobilnog
telefona za vrijeme upravljanja vozilom na vangradskim putevima utiču sljedeći
prediktori: starost vozača, izloženost odnosno ostvareni-pređeni km, pol i starost vozila.
Za faktor „stepen obrazovanja“ dobijeni rezultati nisu pokazali da isti utiče na upotrebu
mobilnog telefona za vrijeme upravljanja vozilom na vangradskim putevima.
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Tabela 3. Samoprijavljeno ponašanje vozača u zavisnosti od ličnih karakteristika
Da li ćete odgovoriti na poziv
na mobilnom telefonu za vrijeme
upravljanja vozilom?a
Da

Uvijek

Možda,
zavisi od
identiteta
pozivaoca

Zavisi od
situacije u
saobraćaju

B

Std.
Erro Wald
r

df

Sig.

Exp(B)

95% Confidence
Interval for Exp(B)
Lower
Bound

Upper
Bound

Intercept

,605 4,150
1,232

1

,042

Starost vozača

-,603 ,131 21,090

1

,000

,547

,423

,708

Step.obrazovanja

,118

1

,566

1,125

,752

1,683

Izloženost (km)

1,918 ,332 33,357

1

,000

6,807

3,550

13,050

Starost vozila

-,253 ,104 5,854

1

,016

,777

,633

,953

[Pol=0]

2,563 ,523 23,991

1

,000

12,977

4,653

36,192

Intercept

-,385 ,557

,477

1

,490

Starost vozača

-,273 ,133 4,197

1

,041

,761

,587

,988

Step. obrazovanja

,138

1

,506

1,148

,764

1,725

Izloženost (km)

1,177 ,338 12,112

1

,001

3,246

1,673

6,300

Starost vozila

-,158 ,104 2,294

1

,130

,854

,696

1,048

[Pol=0]

1,011 ,482 4,394

1

,036

2,749

1,068

7,076

Intercept

,755 9,531
2,331

1

,002

Starost vozača

-,411 ,151 7,417

1

,006

,663

,493

,891

Stepen
obrazovanja

,411

,248 2,743

1

,098

1,509

,927

2,455

Izloženost (km)

1,966 ,400 24,205

1

,000

7,144

3,264

15,637

Starost vozila

-,190 ,128 2,208

1

,137

,827

,644

1,062

[Pol=0]

,844

,613 1,900

1

,168

2,327

,700

7,730

Intercept

,047

,525

,008

1

,928

Starost vozača

-,155 ,127 1,494

1

,222

,856

,667

1,098

Stepen
obrazovanja

,106

1

,593

1,112

,753

1,641

Izloženost (km)

1,302 ,333 15,259

1

,000

3,676

1,913

7,064

Starost vozila

-,209 ,102 4,192

1

,041

,811

,664

,991

[Pol=0]

-,013 ,479

1

,978

,987

,386

2,523

,206

,208

,199

,330

,442

,286

,001

a. The reference category is: Ne.
b. This parameter is set to zero because it is redundant.

Dobijeni rezultati primjenom logističke regresije (Tabela 3), su pokazali da starost
vozača statistički značajno utiče na odgovaranje na dobijeni telefonski poziv za vrijeme
upravljanja vozilom. Naime, stariji vozači će statistički značajno rijeđe, u odnosu na mlade
vozače, izjaviti da će odgovoriti na dobijeni telefonski poziv za vrijeme upravljanja
vozilom (p=0.000). Izloženost vozača u saobraćaju (ostvareni-pređeni km), statistički
značajno utiče na odgovaranje na dobijeni telefonski poziv za vrijeme upravljanja
vozilom. Naime, više izloženi odnosno iskusniji vozači će statistički značajno češće
izjaviti da će odgovoriti na dobijeni telefonski poziv za vrijeme upravljanja vozilom
(p=0.000). Pol se takođe pokazao kao faktor koji statistički značajno utiče na odgovaranje
na dobijeni telefonski poziv za vrijeme upravljanja vozilom. Naime, vozači muškog pola
će statistički značajno češće, u odnosu na žene, izjaviti da će odgovoriti na dobijeni
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telefonski poziv za vrijeme upravljanja vozilom (p=0.000). Osim ličnih karakteristika
vozača, koji utiču na odgovaranje na dobijeni telefonski poziv za vrijeme upravljanja
vozilom, dobijeni rezultati su pokazali i da starost vozila utiče na odgovaranje na dobijeni
telefonski poziv za vrijeme upravljanja vozilom. Naime, sa većom starošću vozila, vozači
će statistički značajno rijeđe izjaviti da će odgovoriti na dobijeni telefonski poziv za
vrijeme upravljanja vozilom (p=0.016). Na osnovu predstavljenih rezultata, može se reći
da na ponašanje vozača sa aspekta odgovaranja na dobijeni telefonski poziv za vrijeme
upravljanja vozilom utiču sljedeći prediktori: starost vozača, izloženost odnosno
ostvareni-pređeni km, pol i starost vozila. Za faktor “stepen obrazovanja” rezultati nisu
pokazali da isti statistički značajno utiče na odgovaranje na dobijeni telefonski poziv za
vrijeme upravljanja vozilom.
Tabela 4. Prediktori stavova „korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje može uticati
na stvaranje opasnosti u saobraćaju”.
Korišćenje mobilnog telefona
tokom vožnje može uticati na
stvaranje opasnosti u
saobraćaju a

B

Std.
Error

-1,636
-,443

Wald

df

Sig.

,555

8,697

1

,003

,093

22,548

1

,000

,642

,535

,771

-,260

,143

3,291

1

,070

,771

,582

1,021

Izloženost (km)

,444

,203

4,771

1

,029

1,558

1,047

2,320

Starost vozila

-,297

,085

12,156

1

,000

,743

,629

,878

4,441

1,584

12,454

Ne
Intercept
slažem Starost vozača
se
Step. obrazovanja

[Pol=0]
Nema Intercept
m stav Starost vozača

1,491

,526

8,032

1

,005

-2,535

,648

15,287

1

,000

Exp(B)

95% Confidence
Interval for Exp(B)
Lower
Bound

Upper
Bound

-,177

,119

2,230

1

,135

,837

,663

1,057

Step. obrazovanja

-,067

,209

,102

1

,749

,935

,621

1,409

Izloženost (km)

,310

,302

1,051

1

,305

1,363

,754

2,466

Starost vozila

,017

,109

,024

1

,877

1,017

,822

1,258

[Pol=0]

-,220

,548

,161

1

,688

,803

,274

2,350

a. The reference category is: Slažem se.
b. This parameter is set to zero because it is redundant.

Dobijeni rezultati primjenom logističke regresije (Tabela 4), su pokazali da starost
vozača statistički značajno utiče na formiranje stava da korišćenje mobilnog telefona
tokom vožnje može uticati na stvaranje opasnosti u saobraćaju. Naime, stariji vozači će
statistički značajno češće izjaviti da su stava da korišćenje mobilnog telefona tokom
vožnje može uticati na stvaranje opasnosti u saobraćaju (p=0.000). Izloženost vozača u
saobraćaju (ostvareni-pređeni km), statistički značajno utiče na formiranje stava da
korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje može uticati na stvaranje opasnosti u
saobraćaju. Tako, više izloženi odnosno iskusniji vozači će statistički značajno češće
izjaviti da su stava da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje nemože uticati na
stvaranje opasnosti u saobraćaju (p=0.029). Pol se takođe pokazao kao faktor koji
statistički značajno utiče na formiranje stava da korišćenje mobilnog telefona tokom
vožnje može uticati na stvaranje opasnosti u saobraćaju. Naime, vozači muškog pola će
statistički značajno češće, u odnosu na žene, izjaviti da su stava da korišćenje mobilnog
telefona tokom vožnje nemože uticati na stvaranje opasnosti u saobraćaju (p=0.005).
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Dalje, osim ličnih karakteristika vozača, dobijeni rezultati su pokazali i da starost vozila
utiče na formiranje stava. Tako, sa većom starošću vozila, vozači će statistički značajno
češće izjaviti da su stava da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje može uticati na
stvaranje opasnosti u saobraćaju (p=0.000). Na osnovu predstavljenih rezultata, može se
reći da na formiranje stava da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje može uticati na
stvaranje opasnosti u saobraćaju, utiču sljedeći prediktori: starost vozača, izloženost, pol
i starost vozila. Za faktor „stepen obrazovanja“, rezultati nisu pokazali da isti statistički
značajno utiče na formiranje stava da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje može
uticati na stvaranje opasnosti u saobraćaju.

4.

DISKUSIJA

Istraživanje stepena upotrebe mobilnog telefona za vrijeme vožnje zavisno od lokacije
(auto-put, vangradski put, naselje), uticaja ličnih karakteristika vozača na samprijavljeno
ponašanje (javljanje na dobijeni telefonski poziv na mobilnom telefonu), te na formiranje
stava vozača o upotrebi mobilnog telefona tokom vožnje (stvaranje opasnosti u
saobraćaju), je veoma kompleksno i složeno. Uopšteno, dobijeni rezultati u radu govore
da je stepen upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje, nezavisno od kategorije puta (autoput, vangradski put, naselje), na dosta visokom nivou. Također, rezultati rada su pokazali
uticaj ličnih karakteristika vozača na upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje. Tako,
stariji vozači značajno češće, u odnosu na mlade vozače, ne koriste mobilni telefon za
vrijeme upravljanja vozilom u naselju i na vangradskim putevima. Razlog ovog ponašanja
je u činjenici da se radi o društveno prihvatljivom (poželjnom) ponašanju, te da starije
osobe znatno manje u odnosu na mlađe osobe posjeduju mobilni telefon, da su manje
zavisne od upotrebe mobilnog telefona za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, te da su
samim tim i manje naviknute na upotrebu istih. Kada govorimo o polu vozača pokazalo
se da vozači muškog pola značajno češće, u odnosu na žene, koriste mobilni telefon za
vrijeme upravljanja vozilom u naselju i na vangradskim putevima. Može se reći da je ovaj
rezultat posljedica samouvjerenosti „jačeg pola“, i njihove veće sklonosti ka nepoštovanju
odredbe zakona, u odnosu na žene vozače. Da bi se prevazišle ovakve predrasude kod
vozača muškog pola, neophodno je sistematski raditi na informisanju javnosti o
opasnostima koje nastaju kao posljedica upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje, a
posebnu pažnju treba usmjeravati na ilustraciju mogućih povreda koje mogu nastati kao
posljedica upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje. Za faktor „stepen obrazovanja“,
dobijeni rezultati nisu pokazali da isti utiče na upotrebu mobilnog telefona za vrijeme
upravljanja vozilom u naselju i na vangradskim putevima. U okviru rada je također
analiziran i uticaj ličnih karakteristika vozača na odgovaranje na dobijeni telefonski poziv
na mobilnom telefonu tokom vožnje. Dobijeni rezultati su pokazali uticaj ličnih
karakteristika vozača na odgovaranje na dobijeni telefonski poziv na mobilnom telefonu
tokom vožnje. Naime, sa porastom starosne dobi smanjuje se broj osoba koji će odgovoriti
na dobijeni telefonski poziv na mobilnom telefonu tokom vožnje. Pol je takođe statistički
značajan faktor koji utiče na odgovaranje na dobijeni telefonski poziv na mobilnom
telefonu tokom vožnje. Naime, osobe muškog pola statistički značajno češće, u odnosu na
žene, odgovaraju na dobijeni telefonski poziv na mobilnom telefonu tokom vožnje. Kad
je u pitanju izloženost vozača sa porastom izloženosti raste i vjerovatnoća da će vozač
odgovoriti na dobijeni telefonski poziv na mobilnom telefonu tokom vožnje. Osim ličnih
karakteristika vozača, treba spomenuti i karakteristiku vozila (starost), koja ima djelimičan
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uticaj na odgovaranja na dobijeni telefonski poziv na mobilnom telefonu tokom vožnje.
Naime, sa većom starošću vozila, smanjuje se broj osoba koji će odgovoriti na dobijeni
telefonski poziv na mobilnom telefonu tokom vožnje. Ovo ponašanje se zasniva na
svjesnosti tehničkih karakteristika vozila i nemogućnosti vozača da istovremeno obavljaju
dva zadatka tokom vožnje, odnosno da upravljaju vozilom i odgovaraju na dobijeni
telefonski poziv na mobilnom telefonu. U radu je i analiziran stav vozača odnosno faktori
koji predviđaju formiranje stava sa aspekta upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje.
Tako su dobijeni rezultati pokazali da izloženost vozača odnosno ostvareni-pređeni km
značajno utiču na formiranje stava da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje može
uticati na stvaranje opasnosti u saobraćaju. Naime, više izloženi odnosno iskusniji vozači
će statistički značajno češće izjaviti da su stava da korišćenje mobilnog telefona tokom
vožnje nemože uticati na stvaranje opasnosti u saobraćaju. Pol je takođe faktor koji
statistički značajno utiče na formiranje stava da korišćenje mobilnog telefona tokom
vožnje može uticati na stvaranje opasnosti u saobraćaju. Tako će vozači muškog pola
statistički značajno češće, u odnosu na žene, izjaviti da su stava da korišćenje mobilnog
telefona tokom vožnje nemože uticati na stvaranje opasnosti u saobraćaju. Kada govorimo
o starosti vozila, pokazalo se da starost vozila utiče na formiranje stava da korišćenje
mobilnog telefona tokom vožnje može uticati na stvaranje opasnosti u saobraćaju. Tako,
sa većom starošću vozila, vozači će statistički značajno češće izjaviti da su stava da
korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje može uticati na stvaranje opasnosti u
saobraćaju. Stepen obrazovanja, kao lična karakteristika vozača se nije pokazao kao
statistički značajan faktor koji utiče na ponašanje vozača sa aspekta upotrebe mobilnog
telefona tokom vožnje. Tokom samog procesa istraživanja su bila prisutna i ograničenja
kao što su: 1) ambijent istraživanja, anketiranje u vozilu ili van njega na otvorenom
prostoru; 2) promenljivi vremenski uslovi tokom istraživanja na terenu (kiša), i 3)
pojedinci nisu davali iskrene odgovore na postavljena pitanja.

5.

ZAKLJUČAK

Predmetnim istraživanjem su obuhvaćeni vozači na području grada Istočno Sarajevo,
kako bi se dobila slika o stepenu upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje, te faktorima
koji utiču na samoprijavljeno ponašanje vozača i formiranje stava vozača o upotrebi
mobilnog telefona tokom vožnje. Tako se pokazalo da muškarci, mlađe starosne dobi
češće u odnosu na žene i vozače starije starosne dobi koriste mobilni telefon tokom vožnje.
Također, vozači sa većim iskustvom češće koriste mobilni telefon tokom vožnje. Dalje,
rad je pokazao model predviđanja ponašanja vozača u situaciji odgovaranja na dobijeni
telefonski poziv na mobilnom telefonu tokom vožnje, u zavisnosti od ličnih karakteristika
vozača. Shodno navedenom, moguće je odrediti vozače sa opasnim ponašanjem u
saobraćaju, odnosno vozače koji koriste mobilni telefon tokom vožnje. Uopšteno, radi se
o muškarcima, mlađe starosne dobi, koji precjenjuju svoje vozačke sposobnosti odnosno
vještine upravljanja vozilom. Također, u radu je prikazana povezanost ličnih karakteristika
vozača sa formiranjem stava da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje može uticati
na stvaranje opasnosti u saobraćaju. Tako se pokazalo da starije osobe i osobe koje
upravljaju sa vozilima veće starosti su stava da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje
može uticati na stvaranje opasnosti u saobraćaju. Suprotno tome, iskusnije osobe odnosno
osobe sa većim vozačkim iskustvom imaju stav da korišćenje mobilnog telefona tokom
vožnje ne utiče na stvaranje opasnosti u saobraćaju.
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Dobijeni rezultati istraživanja imaju značaj za lokalnu/e zajednice na području grada
Istočno Sarajevo, na način da bi savjet za bezbjednost saobraćaja grada Istočno Sarajevo
iste mogao iskoristiti kao polaznu osnovu za dalja, proširena istraživanja o upotrebi
mobilnog telefona tokom vožnje, sa akcentom na određene grupacije učesnika u
saobraćaju. Također, dobijeni rezultati istraživanja mogu biti osnova za preduzimanje
određenih planskih aktivnosti, koje će imati za cilj povećanje svjesti vozača o negativnom
uticaju upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje, te u konačnici smanjenju stepena
upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje.
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УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ УСЛОВА НА НАСТАНАК
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА ПОГИНУЛИМ ЛИЦИМА
THE IMPACT OF WEATHER CONDITIONS ON THE OCCURRENCE
OF ROAD ACCIDENTS WITH FATALITIES
Емир Смаиловић1, Далибор Пешић2, Ненад Марковић3
Резиме: Утицај временских услова на настанак незгоде представља интересантну
област за многе истраживаче. Генерално, у литератури је препознато да временски
услови имају значајан утицај, не само на безбедност саобраћаја, већ на транспорт
уопштено. Поред тога, у многим студијама је настанак саобраћајних незгода повезан
са одређеним временским условима. Са друге стране, у националној литератури не
постоји одговарајућа студија која анализира однос временских услова и настанак
незгода са погинулим лицима. У овој студији, извршена је анализа саобраћајних
незгода са погинулим лицима на територији града Београда. Подаци о временским
условима у време незгоде прикупљени су са метеоролошких станица у Београду.
Студија обухвата период од маја 2016 до јануара 2017. Истраживање је спроведено
са циљем утврђивања утицаја временских услова на настанак саобраћајне незгоде,
као и одговорности за настанак саобраћајних незгода.
Кључне речи: временски услови, саобраћајна незгода, безбедност саобраћаја,
падавине
Abstract: The impact of weather on road safety is an area of interest to many researchers.
Generally, literature shows that weather have a great effect not only on road safety but on
transport in general. However, in most studies it was found that precipitation is associated
with increasing number of crashes. On the other hand, in the national literature there are
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no adequate studies that analyse the ratio of weather conditions and cause to the occurrence
of road accidents with fatalities. In this research, an analysis of the road accidents with
fatalities for territory of Belgrade. Data on weather conditions in the time of occurrence
of road accidents were collected from meteorological stations in Belgrade. The study
covers the period from May 2016 to January 2017. The main goal of this research was to
analyse the impact of weather conditions on the occurrence of road accidents with fatalities
and also the responsible for occurrence accidents.
Keywords: weather conditions, traffic accident, traffic safety, rainfall

1.

УВОД

Разумевање различитих фактора који узрокују саобраћајне незгоде је кључно у
безбедности саобраћаја и заокупља значајну пажњу истраживања. Иако је до сада
уложен значајан напор у истраживања и даље остају бројни утицаји које је потребно
истражити, како би се стекла слика о условима који су претходили незгоди, што би
допринело проактивном приступу управљања безбедности саобраћаја. Развој
технологије, као што је напредак у пољима Интелигентних Транспортних Система
(ИТС) и метеорологије је омогућио детаљно праћење саобраћаја у реалном времену,
у зависности од временских услова.
Подстакнут тренутним истраживањима у овој области у свету са једне стране, уз
обећавајући приступ у нашој земљи, овај рад разматра настанак саобраћајних
незгода у зависности од временских карактеристика, дискутујући о утицају на
безбедност саобраћаја. У литератури до постоји само неколико радова који
разматрају утицај временских карактеристика на безбедност саобраћаја (Wang,
2013). Тренутне студије на ову тему у свету се фокусирају на временске
карактеристике користећи податке о реалном времену.
За истраживање ове теме извршена је претрага главних база података. У обзир
су узети интернационални научни часописи и конференције. Радови су разматрани
уколико се у њима дискутовало о временским ефектима на безбедност саобраћаја.
Ово истраживање је структуирано на следећи начин: описани су ефекти
временских карактеристика на стање безбедности саобраћаја. У следећем поглавља
анализиране су саобраћајне незгоде са погинулим лицима у Београду, у зависности
од временских услова. Наредно поглавље дискутује о ефектима временских
карактеристика у Београду и осталим истраживањима, док је у последњем поглављу
дат предлог мера праћења саобраћаја у зависности од временских карактеристика,
односно предлог будућих истраживања ове теме.

2.

УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА НА САОБРАЋАЈ

Међународна литература показује да време и потенцијалне промене имају
ефекат не само на безбедност саобраћаја већ и на транспорт уопште (Koetse and
Rietveld, 2009). Заправо, по литератури овакав утицај има неколико временских
параметара.
Параметар који се уобичајно разматрају у литератури су падавине (интензитет
падавина и врста падавина). Интензитет падавина је дефинисан као однос између
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укупне количине падавина и трајања падавина. Падавине можемо мерити на
годишњем, месечном, дневном и часовном нивоу (у милиметрима по јединици
времена). Други временски параметри који се најчешће разматрају у саобраћају су
температура, видљивост и брзина ветра.
2.1.

Падавине

Ефекти падавина на настанак саобраћајних незгода су тема значајног броја
истраживачких радова. Падавине највише утичу на мобилност (Bijleveld and
Churchill, 2009) и незгоде са једним возилом (Satterthwaite, 1976). У већини студија
падавине су повезане са повећаним бројем незгода (Smith, 1982; Scott, 1986; Andrey
and Yagar, 1993; Fridstrøm et al., 1995; Levine et al., 1995; Edwards, 1996; Chang and
Chen, 2005). Када се као независне варијабле користи број кишних дана, ефекат је
сличан (Hermans et al., 2006). Shankar et al. (1995) су добили резултате сагласне
претходно наведеним студијама, али осим максималних падавина, указали су да се
коришћењем броја кишних дана као мере утицаја могу разматрати и други фактори,
као што су изложеност и стање подлоге.
Позитиван линеаран однос између незгода и падавина постоји и ако се
анализирају незгоде које укључују пешаке. (Graham and Glaister, 2003). HaghighiTalab (1973) су пронашли позитиван ефекат падавина на настанак незгода, али нису
утврдили значајне статистичке разлике између умерене и јаке кише, јер су ова два
услова имала сличан ефекат. Andrey and Yagar (1993) су уочили да се непосредно
након падавина, ниво ризика од незгода враћа на нормалну вредност. Аутори
разматрају ризик наметнут падавинама као комбинацију ниске видљивости и лошег
трења на путу, и тврде да иако возачи могу да надокнаде влажне услове на путу,
смањена видљивост и даље значајно повећава ризик за незгоду.
Мали број истраживања је показао негативну или незначајну корелацију између
кише и настанка незгода. На пример Jones et al. (1991) су приметили да је присуство
падавина имало мали ефекат на учесталост незгода у Сијетлу, али остаје да се
размотри да ли су услови влажног пута имали позитивну корелацију. AgueroValverde and Jovanis (2006) су анализирали петогодишње извештаје о повредама и
смртним незгодама у Пенсилванији и закључили да иако укупне падавине имају
позитивну линеарну везу, у традиционалним бинарним моделима, та веза није
показала статистички значај. Постоје и контрадикторни резултати. Karlaftis and
Yannis (2010) су користили податке бројања на дневној бази који датирају 21 годину
уназад за Атину. Пронашли су да високе падавине смањују број незгода. Овакви
резултати можда делују контраинтуитивно, али пошто су падавине у Грчкој
релативно ретке у поређењу са регионима који су разматрани у литератури, возачи
су можда опрезнији и смањују брзину. Сличне резултате су представили и BergelHayat et al. (2013). Вероватно је да се прилагођавање брзине од стране возача
компензује при променљивим временским условима, у односу на друга
истраживања која указују на управо супротно (Edwards, 1999). Међутим, ово нису
једина истраживања која указују на опрезност возача у условима падавина (Khattak
et al., 1998; Andrey and Yagar, 1993).
Eisenberg (2004) and in Keay and Simmonds (2006) у литератури доприносе
значајним разматрањем новог појма – сушни период. Наведени параметар је први
истакао Brodsky and Hakkert (1988). Ризик убрзано расте током проласка времена од
последњих падавина. Резултати показују да 1 cm падавина повећава настанак
53

Емир Смаиловић, Далибор Пешић, Ненад Марковић
УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ УСЛОВА НА НАСТАНАК САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА ПОГИНУЛИМ
ЛИЦИМА

смртних незгода за 3% након 2 сува и за 9% ако је прошло 20 сувих дана. Занимљиво
је да је овај образац примењив и за незгоде које нису смртне. Међутим, Brijs et al.
(2008) нису потврдили ове налазе и тврде да период без кише нема никаквог значаја.
Уместо тога, истакнуто је да је интензитет кише (дефинисан као однос између
укупне количине и трајања кише) од велике важности. Последично, ефекат суше
није најјасније препознат у литератури.
Са друге стране, снежне падавине према истраживању Eisenberga и Warnera
(2005) имају сличан ефекат као ефекат временски период без кише. Међутим, утицај
падавина на тежину незгода је дискутабилан, зато што неколико студија показује да
нема никаквог ефекта (Sherretz and Farhar, 1978) или да постоји негативна
корелација (Theofilatos et al., 2012). Caliendo et al. (2007) је разматрано незгоде на
правцу и у кривинама, користећи податке о часовноим расподелама падавинама, уз
примену Поасонове, негативне биномне и негативне мултиномиалне регресионе
моделе, при чему је дошао до закључка да падавине повећавају број тешких незгода,
у односу на незгоде са материјалном штетом.
2.2.

Најзначајнији утицаји времена на безбедност саобраћаја

Променљиво време има значајнији ефекат на настанак незгоде, него на тежину
последица. Променљиво време повећава ризик за настанак незгоде рањивих
учесника у саобраћају као што су мотоциклисти (Kim et al., 2007) и бицклисти
(Majdzadeh et al., 2008). Временске карактеристике као што су количина падавина,
снежне падавине, магла, температура и удари ветра су најчешће тема анализа
утицаја на настанак саобраћајне незгоде. Резултати су показали да се број тешких и
смртних незгода, као и мањих незгода повећава током променљивих временских
услова, при чему се структура свих незгода (учешће незгода у зависности од
последица) не мења.
Неке студије су дошле до контрадикторних резултата када су у питању падавине
и незгоде. Сматра се да је ефекат падавина различит у Медитеранским земљама где
киша пада углавном зими и ређе него у неким државама Америке и Европским
земљама. Одређен број студија (Karlaftis and Yannis, 2010; Theofilatos et al., 2012;
Bergel-Hayat et al., 2013) указује на негативну везу између променљивог времена и
безбедности на путу, углавном зато што возачи у наведеним земљама нису навикли
да возе по оваквим условима, због чега прилагођвају своје понашање возећи
пажљивије, посебно након изненадних падавина након дугог сушног периода. Још
једно могуће објашњење је ограничен број мотоцикла током променљивог
(кишовитог) времена. Налази који се тичу ефекта падавина се не могу применити на
податке из Медитеранских земаља, углавном због претходно поменутог адаптирања
возача. У таквим случајевима, изненадна киша не изненађује возаче, већ се они,
насупрот, показују као још опрезнији. Коначно, ефекти промене времена на
безбедност и понашање возача зависе од специфичних карактеристика подручја,
које вероватно имају утицај на то како локално становништво перцепира нагле
промене. Ово потенцијално изазива контрадикторности у резултатима и тумачењу
ефеката.
Прегледом литературе у претходном делу, нашли смо знатан број радова који
разматрају комбинован ефекат времена и саобраћаја на безбедност у вожњи.
Рецимо, Keay and Simmonds (2006) су испитали ефекат падавина у подручју
Мелбурна и нормализовали број незгода густином саобраћаја. Као и у већини
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других градова, киша је представљена као ризик за вожњу и уочен је снажан ефекат
падавина након периода суше. Занимљиво је приметити да постоји и индиректан
ефекат временских услова на саобраћаj. Keay and Simmonds (2005) тврде да постоји
негативна зависност између количине падавине и густине саобраћаја, док BergelHayat and Depire (2004) наводе да постоји индиректни ефекат месечних падавина на
густину саобраћаја.

3.

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

У литератури се препознају одређени утицаји временских услова настанак
саобраћајних незгода, при чему су како је у претходном делу речено, закључци
различити. Наиме, бројна истраживања имала су различите закључке у погледу нпр.
утицаја падавина на настанак саобраћајних незгоде. Такве разлике се делимично
могу објаснити тиме различитим начинима реаговања становништва на падавине.
Становништво из географских подручја где падавине нису свакодневне другачије
реагују на настанак појаву падавина од становништва где су падавине свакодневна
појава. Поред различитог утицаја временских карактеристика на безбедност
саобраћаја, значајно се разликују и приступи истраживању. Док већина
истраживања разматра утицај времена на све саобраћајне незгоде без обзира на
последице, значајан број истраживања анализира утицаје на специфичан тип
саобраћајне незгоде.
Анализа утицаја временских услова на настанак саобраћајних незгода у овом
истраживању, извршена је на основу података прикупљених у оквиру независних
истрага саобраћајних незгода са погинулим лицима – дубинских анализа. Дубинске
анализе саобраћајних незгода реализоване су оквиру пројекта ''Дубинске анализе
саобраћајних незгода са погинулим лицем на територији града Београда'' (у даљем
тексту пројекат), током 2016. године. Наручилац пројекта је Градска управа града
Београда – Градски Секретаријат за саобраћај, при чему и резултати пројекта
представљају власништво наручиоца. Током реализације пројекта истраживачки
тим Саобраћајног факултета извршио је прикупљање података за сваку саобраћајну
незгоду са погинулим лицем која се током 2016. године догодила на територији
града Београда.
У овом истраживању, уз дозволу наручиоца биће анализиране, временске
карактеристике у време настанка саобраћајних незгода. У истраживању су
разматране временске карактеристике, као што су температура, притисак, брзина
ветра и влажност, према којима су разматране специфичности саобраћајне незгоде.
Статистичким анализама извршено је истраживање утицаја временских
карактеристика на настанак саобраћајних незгода.
Подаци о саобраћајним незгодама су прикупљени од стране стручних
истраживача, који су сваку појединачну саобраћајну незгоду разматрали, тако да
прикупљени подаци обједињују широк спектар података о саобраћајној незгоди,
укључујући и податке о околностима, односно утицајним факторима повезаним са
настанком.
Предмет истраживања представљају саобраћајне незгоде које су се догодиле на
различитим категоријама путева. Тако, предмет истраживања обухватају незгоде
које су се догодиле у насељу и ван насеља, док су незгоде које су се догодиле на
аутопуту изузете из истраживања. С обзиром на период обухваћен истраживањем
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(годину дана), предмет истраживања представљају и саобраћајне незгоде које су се
догодиле у различитим временским условима, различитим условима видљивости,
различитим учесницима у саобраћају и слично.

4.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

У посматраном периоду времена, односно у периоду од настанка прве до
настанка последње саобраћајне незгоде у Београду, просечна температура је
износила 15,7 0C; просечан ваздушни притисак је износио 1002,9 mb; просечна
брзина ветра 2,1 m/s; а просечна влажност ваздуха је износила 69,1%. У односу на
наведене просечне вредности временских карактеристика у Београду, биће
анализирани различити фактори повезани са настанком предметних саобраћајних
незгода.
Резултати истраживања утицаја временских карактеристика, показује да се
незгоде које су за последицу имале смрт пешака (тип обарање пешака) догађају по
најхладнијем времену, у односу на остале типове незгоде. Наиме, просечна
температура при настанка сивих незгода типа обарање пешака износи 10,6 0C, што
представља најмању. Просечно незгоде са погинулим лицима у Београду су се
догађале при просечној температури од 14,4 0C. Саобраћајне незгоде са учешћем два
возила у којима није било скретања неког од возила су се, просечно догађале по
најтоплијем времену (18,3 0C).
Ако се има у виду да незгоде са два возила, без скретања, у највећем броју,
представљају незгоде у којима долази до чеоног судара, може се закључити да су
грубе грешке возача повезане са најтоплијим временом.
Непажња, односно ужурбаност пешака, уз гардеробу која ограничава
прегледност евентуално, може бити разлог повезаности ниске температуре ваздуха
и настанка саобраћајних незгода са пешацима (Табела 1).
Табела 1. Просечне вредности временских параметара и стандардно одступање у
зависности од типа саобраћајне незгоде
Временски параметри

Просечна
температур
а (0C)
SD

Тип СН
Обарање пешака
СН са једним возилом
СН са најмање два
возила, без скретања
СН са најмање два
возила, скретање прелазак
Укупно
У посматраном периоду

Просечан
притисак
(mb)

Просечна
брзина
ветра
(m/s)

Просечна
влажност
(%)

SD

SD

SD

10,6
17,4

8,7
8,0

1006,3
1003,3

9,0
8,4

2,9
2,2

2,1
1,5

66,6
67,6

17,0
20,8

18,3

6,9

1003,5

6,8

2,3

1,4

64,9

19,2

13,8

6,8

1003,4

5,6

1,4

0,5

76,2

12,5

14,4

8,6

1004,6

2,5

1,8

67,2

18,1

15,7

9,3

1002,9

8,1
15,
7

2,1

1,3

69,1

17,7

Саобраћајне незгоде тип обарање пешака су повезане и са већом брзином ветра
(2,9 m/s) и највишим просечним ваздушним притиском у односу на остале типове
незгода (Табела 1).
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Ако се посматрају најважнији утицајни фактори, по мишљењу стручног тима
пројекта, који су утицали на настанак незгоде, може се закључити такође да је
хладно време повезано са грешкама пешака. Наиме, пропусти пешака су најчешће
повезани са ниском температуром.
Психофизичко стање возача је најчешће повезано са најтоплијим временом (18,3
0
C), што је сагласно претходно наведеном закључку да се групе грешке возача чешће
догађају при топлијем времену.
Од осталих временских карактеристика издваја се повезаност утицаја пута и
околине са настанком незгоде и већа брзина ветра, односно већа просечна влажност
(Табела 2). Добијени подаци се могу тумачити на начин да су утицаји пута на
настанак саобраћајне незгоде значајно чешћи при неповољним временских
условима, какви су већа влажност ваздуха и већа брзина ветра.
Резултати истраживања показују и да је непримерено понашање возача, што у
практичном смислу представља, грубо кршење правила саобраћаја (нпр. насилничка
вожња) повезано са ниским ваздушним притиском и великом влажношћу ваздуха
(Табела 2).
Табела 2. Просечне вредности временских параметара и стандардно одступање у
зависности од најважнијег утицајног фактора настанка незгоде
Временски параметри

Просечна
температур
а (0C)

Најважнији утицајни
фактор

Просечан
притисак
(mb)

SD

Просечна
брзина
ветра
(m/s)

Просечна
влажност
(%)

SD

SD

SD

Утицај пута и околне

14,5

3,5

1006,0

8,5

3,5

3,5

70,5

16,3

Непромишљење радње возача

16,2

8,4

1004,6

7,3

2,4

1,5

67,7

19,3

Погрешно извођење радњи

15,9

8,4

1003,8

10

1,7

0,6

65,5

18,4

Психофизичко стање возача

18,3

3,9

1004,8

3,2

2,0

0,8

69,0

17,6

Неискуство-непримерено
понашање

14,0

4,2

994,5

3,5

1,5

0,7

76,0

24,0

Пропусти пешака

10,2

9,2

1006,2

8,8

3,1

2,4

66,5

18,4

Специјални случајеви

25,0

-

1000,0

-

2,0

-

53,0

-

Укупно

14,4

8,6

1004,6

2,5

1,8

67,2

18,1

У посматраном периоду

15,7

9,3

1002,9

8,1
15,
7

2,1

1,3

69,1

17,7

Ако се посматра да ли се незгода догодила у насељу или ван насеља, зависно од
временских карактеристика, може се закључити да се у насељу незгоде чешће
догађају по топлијем времену, при чему је просечна температура настанка незгода
у насељу износила 15,5 0C, а ван насеља 14,2 0C. Мања брзина ветра је такође
повезана са незгодама у насељу, као и већа влажност ваздуха.
Наведена повезаност временских карактеристика и незгода у насељу представља
последицу повећане изложености саобраћају при пријатним времену, односно
лошим саобраћајним условима и смањеној видљивости у условима високе
влажности ваздуха. Још једном наглашавамо да су у овој анализи разматране само
саобраћајне незгоде са погинулим лицима.
Табела 3. Просечне вредности временских параметара и стандардно одступање у
зависности од места незгоде
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Временски
параметри

Просечна
температура
(0C)

Подручје
места СН

Просечан
притисак (mb)

SD

Просечна
брзина ветра
(m/s)

SD

Просечна
влажност (%)

SD

SD

Насеље

15,5

10,0

1003,6

10,9

1,8

0,6

69,5

21,0

Ван насеља

14,2

8,2

1004,4

7,8

2,6

2,0

67,7

17,9

Комбиновано

14,2

8,7

1005,9

6,3

2,8

1,7

64,2

16,7

Укупно

14,4

8,6

1004,6

8,1

2,5

1,8

67,2

18,1

У посматраном
периоду

15,7

9,3

1002,9

15,7

2,1

1,3

69,1

17,7

Попречни профил пута може имати значајну повезаност за одређеним типом
саобраћајне незгоде. У овом истраживању разматрана је повезаност попречног
профила и временских карактеристика на настанак саобраћајних незгода са
погинулим лицима. Резултати такве анализе показују да су незгоде на брзим
саобраћајницама (физички раздвојени коловози са оградом), повезане најтоплијим
временом (Табела 4). Наиме, просечна температура ваздуха у време настанка
незгода са погинулим лицима на физички раздвојеним коловозима са оградом је
износила 20 0C, док је просечна температура у посматраном временском периоду
износила 15,7 0C.
Табела 4. Просечне вредности временских параметара и стандардно одступање у
зависности од места незгоде

Једносмерна улица
Двосмерни пут без
разделне линије
Двосмерни пут подељен
разделном линијом
Физички раздвојени
коловози без ограде
Физички раздвојени
коловози са оградом
Остало

Просечна
температура
(0C)
16,0

Просечан
притисак
(mb)
990,0

Просечна
брзина ветра
(m/s)
1,0

Просечна
влажност
(%)
94,0

14,1

1007,4

2,7

66,3

14,6

1004,4

2,4

66,5

11,1

1006,0

2,7

73,0

20,0

1000,0

2,0

52,0

25,0

1000,0

2,0

53,0

Укупно

14,4

1004,6

2,5

67,2

За посматрани период

15,7

1002,9

2,1

69,1

Поред наведеног, карактеристично је и да су незгоде на физички раздвојеним
коловозима без ограде повезане са најхладнијим временом, већом брзином ветра и
већом влажности ваздуха. Због малог статистичког узрока незгода у једносмерној
улици, такви подаци се не могу посматрати као нека законитост.
Добијени подаци су интуитивно очекивани, односно на брзим саобраћајницама
где су коловози физички раздвојени, при чему не постоји разделна ограда између
коловозних трака, до настанка саобраћајних незгода најчешће долази у кишовитим,
односно лошијим временским условима.
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5.

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА И ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Променљиво време има значајан негативан ефекат на настанак саобраћајних
незгода са рањивим учесницима. Што се тиче падавина, резултати истраживања су
различити и најчешће се објашњавају различитим утицајима падавина на локално
становништво. Тако је различит утицај падавина на безбедност саобраћаја објашњен
географском позицијом, односно изложеношћу становништва честим променама
времена (Karlaftis and Yannis, 2010; Theofilatos et al., 2012).
Већа брзина ветра настају при промени временских услова. Резултати овог
истраживања показују да при променљивим временских условима, које
карактеришу хладније време и удари ветра, чешће долази до настанка саобраћајних
незгода са погинулим пешацима, што је сагласно истраживању Kim et al. (2007), где
је такође, уочена повећана угроженост радњивих учесника у променљивим
временским условима. Наведене закључке допуњује и чињеница да су грешке
пешака најчешће повезане са настанком незгоде при нижој температури ваздуха.
Поред наведеног, топли временски услови, односно периоди без кише повезани
су са грубим грешкама возача где долази до чеоних судара возила из супротног
смера. Присхофизичко стање возача је било кључни фактор настанка саобраћајне
незгоде при најтоплијем времену (просечна температура 18,3 0C). Добијени
резултати интуитивно су јасни и представљају последицу смањене концентрације
возача при већим температурама.
Недостаци пута су најчешће утицали на настанак саобраћајних незгода при
променљивом временским условима, односно у условима падавима кише. Добијени
подаци су такође јасни и представљају последицу неодговарајуће одводњавања воде
са коловоза. Наведени резултати указују да је заправо кључни недостатак пута
повезан са настанком саобраћајне незгоде задржавање воде на коловозу, односно
неодговарајући пројектни елементи одводњавања или неадекватно одржавање
коловоза. Незгоде на брзим саобраћајницама са оградом која физички раздваја
коловозне траке су најчешће повезане са толијим временом, док су незгоде на
коловозима који немају ограду која физички раздваја траке чешће повезане са
хладним временом. Наведени резултати представљају последицу смањене
концентрације возача при топлијем времену, што доводи до настанка незгода на
путевима са разделном оградом. Променљиво време карактерише отежано одвијање
саобраћаја, односно смањења услова видљивости и пријањања коловоза, што за
последицу има већи број незгода на путевима без разделне ограде.
Истраживањa утицаја времена на безбедност саобраћаја су од посебне важности,
при чему се последњих година број истраживања значајно увећао. Коришћење
података о времену у реалном времену и повезивањем са околностима настанка
незгоде, може омогућити одговоре на значајна питања у области безбедности
саобраћаја. Поред наведеног, истраживања у овој области могу разрешити значајне
дилеме у погледу планирања широког спектра активности и мера усмерених ка
смањењу негативног утицаја времена на настанак незгода. Повећавање броја
истраживања и садржаја истраживања усмерених на ову тему створиће основу за
проактивно деловање, због чега је потребно интезивирати истраживања на ову тему.
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ДЕФИНИСАЊЕ ДОМИНАНТНИХ УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА
НАСТАНКА САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ
ДУБИНСКИХ АНАЛИЗА
DEFINING THE DOMINANT FACTOR INFLUENCING OF TRAFFIC
ACCIDENTS USING METHODS IN-DEPTH ANALYSIS
Ненад Марковић1,, Борис Антић2, Емир Смаиловић3
Резиме: За унапређење безбедности саобраћаја на подручју је неопходно на правилан начин
сагледати све утицајне факторе настанка саобраћајних незгода и препознати оне који су
доминантни. Најчешће, најважнији задатак је препознати и дефинисати утицајне факторе
који су за конкретно подручје доминантни, како би се могле планирати адекватне мере и
активности. Дубинске анализе саобраћајних незгода омогућавају да се на поуздан и
квалитетан начин прикупе и анализирају сви утицајни фактори настанка саобраћајне незгоде,
што даје основ за препознавање доминантних фактора. Адекватном анализом појединачног
утицаја сваког од препознатих фактора на конкретну саобраћајну незгоду могу се дефинисати
фактори који имају утицаја на стварање опасне ситуације у саобраћају, односно који узрокују
саобраћајну незгоду. С друге стране поједини од утицајних фактора као издвојени не узрокују
настанак саобраћајне незгоде, али могу имати утицаја на могућност избегавања настанка
незгоде или пак имају утицаја само на тежину последица. У зависности од врсте утицаја
сваког препознатог фактора на конкретну незгоду, могу се сагледати и дефинисати групе
фактора које доминантно утичу на настанак саобраћајних незгода, што омогућава избор
адекватних мера за спречавање настанка саобраћајних незгода.
Кључне речи: Саобраћајнe незгодe, узроци, околности, утицајни фактори, сет фактора
Abstract: To improve traffic safety in the area is necessary to properly consider all influencing
factors of traffic accidents and identify those which are dominant. Frequently the most important
1
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task is to identify and define the influencing factors that are dominant in a particular area, to be able
to plan appropriate measures and activities. Depth analysis of traffic accidents, they are a reliable
and quality manner collect and analyze all the factors influencing the occurrence of traffic accidents,
which provides the basis for the identification of the dominant factors. Adequate analysis of the
individual effect of each of the identified factors on the particular traffic accident can be defined by
the factors that have an impact on the creation of dangerous situations in traffic, or that cause a traffic
accident. On the other hand, some of the influencing factors as a separate not give rise to accidents,
but can have an impact on the possibility of avoiding the occurrence of an accident or have an impact
only on the severity of consequences. Depending on the type of the recognized impact of each factor
on a particular incident can be viewed and defined groups of factors that predominantly affect the
occurrence of traffic accidents, which allows the selection of appropriate measures for preventing
accidents.
Keywords: Traffic accidents, causes, circumstances, influential factors, set of factors

1.

УВОД

Саобраћајне незгоде представљају један од водећих проблема страдања и
материјалних губитака у Свету. У Сједињеним Америчким државама на годишњем
нивоу смртно страда 32,719 лица (2013), док у саобраћајним незгодама на
територији земаља Европске заједнице (ЕУ) укупно смртно страда око 25,900 лица
(CARE 2015). У целој Европи, према неким проценама, број смртно страдалих
износи око 40,000, док је у Србији, у последњих неколико година, у саобраћајним
незгодама гинуло између 600 и 700 људи сваке године (Пешић et al, 2014), са
тенденцијом константног повећања од 2014. године.
Имајући у виду да кључни елементи стратегије Европске комисије Безбедности
саобраћаја обухватају смањење броја смртних случајева за 50% до 2020. године, то
је неопходно системски приступити утврђивању узрока и околности под којима се
догађају саобраћајне незгоде и предузети адекватне превентивне мере. Имајући то
у виду, кључни елементи за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја су
прикупљање детаљних података о насталим саобраћајним незгодама, спровођењем
дубинских анализа тих саобраћајних незгода. Да би се могли квалитетно сагледати,
упоредити и анализирати тако прикупљени подаци, неопходно је формирање
јединствене квалитетне базе података утицајних фактора настанка саобраћајних
незгода на неком подручју. Базе података о утицајним факторима саобраћајних
незгода су основ за усвајање и праћење политике безбедности саобраћаја у ЕУ, јер
омогућавају процену учинка надлежних за безбедност путева и возила. С друге
стране базе су неопходне и као подршка за планирање и развој будућих акција у
безбедности саобраћаја. У публикацији “Саобраћајне незгоде и истраживање узрока у
Европској Унији” урађене од стране Европског савета за безбедност саобраћаја (ЕСБС),
наведено је да постоји недостатак системски прикупљених података који се односе на
репрезентативне узорке дубинских анализа незгода, који би се могли интегрисати у нове
политике о безбедности саобраћаја.
Према истраживању Mackay (2000) чак и професионалци у безбедности саобраћаја
имају потешкоће да разумеју све узроке саобраћајних незгода. Clarke et al. (2002) су такође
у свом извештају утврдили да феномен стварног узрока настанка саобраћајне незгоде
може бити изузетно тежак за проучавање, и да се бољи резултати могу постићи ако се
анализа незгоде одвија непосредно пошто се незгода догоди, него да се врши у
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“контролисаним условима”. Clarke et al. (2002) су такође изнели чињеницу да се велики
број студија, међу којима и Аустралијска ANCIS студија, у којима су коришћене дубинске
анализе, односе на секундарне изворе података као што су полицијски извештаји,
интервијуи и упитници, па је из тог разлога резултат условљен доступним подацима. С
друге стране Fell (1976) је сматрао да је могуће вршити дубинске анализе саобраћајних
незгода на основу полицијских извештаја, уз одређена ограничења.
У Европи је за утврђивање узрока и утицајних фактора на саобраћајне незгоде
развијен и усвојен програм дубинских анализа саобраћајних незгода са погинулим
лицима, а који је развијен од стране ERSO и детаљно разрађен у оквиру поглавља 5
пројекта SafetyNet (Bjorkman et al. 2008.), који је предвидео прикупљање података
са лица места саобраћајних незгода. У оквиру овог пројекта поједине од држава
учесница су за неке од саобраћајних незгода користиле податке прикупљене од
стране полиције, а не податке са места незгоде. У Аустралији је у циљу утврђивања
узрока и околности настанка саобраћајних незгода 2003. године спроведена прва
Аустралијска национална дубинска анализа саобраћајних незгода у којој су
анализиране саобраћајне незгоде из две државе (Викторија и Нови јужни Велс) у
периоду 2000-2003. година, такође на основу података прикупљених са места
незгоде. У Великој Британије је спроведено више дубиниских анализа, различитих
категорија учесника у саобраћају, под називом ''On-The-Spot accident research'', у
којима су дефинисани утицајни фактори на настанак саобраћајних незгода. Сви
подаци су прикупљани од стране независног тима стручњака са лица места
саобраћајних незгода. У оквиру SUPREME пројекта (European Commission, 2007.)
Европске комисије, чија је једна од целина била и извештај дубинских анализа
саобраћајних незгода, дати су основни узроци и околности под којима настају
саобраћајне незгоде.
У оквиру пројекта SafetyNet дефинисан је велики број варијабли које је
неопходно прикупити у вези са незгодом, а по принципу истраживања познатог као
SafetyNet Accident Causation System (SNACS) (Reed and Morris, 2008.). У оквиру
дубинских анализа могуће је посматрати све факторе везане за настанак саобраћајне
незгоде, фактор пут са околином, возило и човек, на настанак саобраћајне незгоде
или само поједине факторе као што су то радили Penumaka et al.(2014.) (човек као
фактор), Rich et al. (2013) (старост возила), Aidoo et al.(2013) (утицај пута и путне
околине), Hakamies-Blomqvist, (1993) (старости возача), Gitelman et al. (2012)
(карактеристике локације саобраћајних незгода), Yanyong et al. (2015) (утицај
хоризонталне сигнализације) и сл.). По броју дефинисаних утицајних фактора најдаље
су отишли у Немачкој, где је у оквиру базе података о дубинским анализама GIDAS
дефинисано више хиљада утицајних фактора.
У републици Србији се у последњих неколико године интензивно развија
методологија вршења дубинских анализа саобраћајних незгода. Међу првима у
републици Србији су Pesic et al. (2014) дали преглед најбоље Светске праксе у
вршењу дубинских анализа саобраћајних незгода, као и приказ неких од
методологија вршења дубинских анализа. Затим су Markovic et al. (2015а). посебно
указали на значај вршења дубинских анализа за правилно утврђивање и дефинисање
утицаја пута на настанак и последице саобраћајних незгода. А потом су (Markovic et
al. 2015b) систематизовали методологије дубинских анализа и дали осврт на
могућност примене. Такође су Markovic et al. (2015c) приказали могућност
коришћења резултата експертиза саобраћајних незгода, као начинa прикупљања
утицајних фактора на настанак саобраћајних незгода и последица. У републици
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Србији је формирана база података која између осталог садржи и податке о утицајним
факторима на настанак саобраћајних незгода на територији града Београда (Markovic
et al, 2017d).

2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД

За потребе градске управе града Београда, током 2016. године на Саобраћајном
факултету Универзитета у Београду формиран је тим за вршење дубинских анализа
саобраћајних незгода на територији града Београда. Овај тим је по први пут у
републици Србији извршио независну дубинску анализу настанка саобраћајне
незгоде, и то на месту незгоде непосредно након настале незгоде, односно током
вршења увиђаја од стране полиције.
Од 14.01.2016. године до 14.01.2017. године је на територији града Београда
непрестано вршено спровођење дубинских анализа саобраћајних незгода са
погинулим лицима, од стране наведеног тима експерата. Дубинске анализе су
вршене изласком на место незгоде непосредно након настанка незгоде, односно
током вршења полицијског увиђаја, а у циљу прикупљања што већег броја података
везаних за насталу саобраћајну незгоду. За незгоде код којих смрт неког од учесника
није наступила на лицу места, већ је смрт наступила накнадно, тим је након сазнања
да је наступила смрт, излазио на место незгоде и за вршење дубинских анализа
користио расположиву документацију.
У овом раду су анализиране саобраћајне незгоде настале на територији града
Београда у периоду од 01.01.2016. до 14.01.2017. године, које су до сада обрађене и
похрањене у бази, при чему саобраћајне незгоде које су се догодиле на проласку
државног пута IA реда кроз Београд нису анализиране. У наведеном временском
периоду било је 95 саобраћајних незгода са погинулим лицима, у којима је погинуло
102 лица. Од наведеног броја саобраћајних незгода, четири саобраћајне незгоде су
се догодиле на проласку државног пута IA реда кроз Београд и нису анализиране,
нити су део наведене базе дубинских анализа. У овом раду су конкретно
анализирани подаци добијени од 91 дубинскe анализe саобраћајних незгода, које се
налазе у бази и приказани су најважнији утицајни фактори. У свом раду претходно
су (Markovic, et al., 2018) дефинисали утицајне факторе настанка саобраћајних
незгода на територији града Београда, где је уочено да због различите
заступљености појединих типова саобраћајних незгода, као доминантни фактори се
издвајају фактори везани за настанак саобраћајних незгода најзаступљенијег типа.
Имајући то у виду аутори су у наставку анализирали појединачне типове
саобраћајних незгода и у зависности од типа незгоде дефинисали доминантне
утицајне факторе за сваки од типова незгода.
Подаци о свим анализираним саобраћајним незгодама су похрањени у
специјално развијеној бази података у програму Microsoft Access 2013, формираној
по узору на базу података о дубинским анализама саобраћајних незгода на
територије Европе. У бази су посебно похрањени општи подаци о свакој
саобраћајној незгоди, подаци о учесницима саобраћајне незгоде, подаци о путу и
времену, подаци о лицима и возилима учесницима незгоде.
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3.

РЕЗУЛТАТИ

Подаци о 91 саобраћајнe незгодe и прикупљени подаци о свакој од њих су
систематизовани и шифрирани, тако да подаци о личностима и други поверљиви
подаци нису доступни, у циљу заштите података о личности. За попуњавање базе су
коришћени сви расположиви подаци које је тим могао прикупити на месту незгодe
или каснијим анализама, а што је такође похрањено у бази података. Због
једноставније анализе сви утврђени утицајни фактори на настанак саобраћајне
незгоде су у формираној бази дубинских анализа дефинисани према номенклатури
међународно прихваћене методологије прикупљања података о саобраћајним
незгодама CADaS. Према дефинисаној методологији препознавани су основни
утицајни фактори, као главни узрочник незгоде и остали утицајни фактори на
настанак саобраћајне незгоде и последице. За потребе овог рада сви утицајни
фактори и типови саобраћајних незгода су навођени према званичном шифрарнику
Министарства унутрашњих послова Републике Србије (МУП).
У анализираном узорку од 91 дубинске анализе утврђено је да је најчешћи
утицајни фактор настанка саобраћајних незгода на територији града Београда био
прелазак преко неиспрекидане разделне линије на коловозу (шифра 303), који чини
узрок готово 25% анализираних саобраћајних незгода. Затим следи неправилно
сагледавање саобраћајне ситуације од стране возача (шифра 406) са око 13%, као и
неопрезно ступање пешака на коловоз (фактор 802), без претходног уверавања да то
може извршити на безбедан начин (око 13%). Прекорачење дозвољене брзине
(шифра 306) следи са нешто више од 5%, као и прелазак пешака преко пешачког
прелаза регулисаног семафорима на црвено светло (5%). Остали препознати
утицајни фактори, препознати као основни утицајни фактори су заступљени са мање
од 3% па нису због њихове бројности посебно издвајани. (Слика бр. 1.)
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Слика 1. Главни утицајни фактори према CADaS-у

Осим препознатих основних утицајних фактора настанка анализираних
саобраћајних незгода, препознати су и остали утицајни фактори. У анализираних 39
саобраћајних незгода је као остали утицајни фактори препознато 114 утицајних
фактора, па имајући у виду утврђене основне утицајне факторе, у анализираним
незгодама је укупно препознато 153 утицајна фактора на настанак и последице
саобраћајних незгода. Међу осталим утицајним факторима најдоминантнији су, као
и код основних фактора, прелазак преко неиспрекидане разделне линије на коловозу
са појавом у 21-ој незгоди и неправилно сагледавање саобраћајне ситуације од
стране возача са утицајем у 17 незгода. Значајно је напоменути и утицаје фактора
неопрезног ступања пешака на коловоз, а да се претходно није уверио да то може
65

Ненад Марковић, Борис Антић, Емир Смаиловић
ДЕФИНИСАЊЕ ДОМИНАНТНИХ УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА НАСТАНКА САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ ДУБИНСКИХ АНАЛИЗА

безбедно извршити са учешћем у 12 незгода и фактора вожња под утицајем
алкохола у 9 незгода. (Слика бр. 2)
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Слика 2. Утицајни фактори збирно према CADaS-у

Да би се добили конкретнији утицајни фактори за сваки од препознатих типова
саобраћајних незгода, најпре су анализиране незгоде груписане према дефинисаним
типовима незгода према номенклатури МУП-а, а потом су за сваки од типа
саобраћајне незгоде препознати утицајни фактори. У анализираном узорку највећи
проценат саобраћајних незгода је био тип судар два возила без скретања (14
незгода), затим следе саобраћајне незгоде са учешћем пешака (12 незгода) и незгоде
у којима је учествовало једно возило (11 незгода), а најређи случај саобраћајних
незгода је судар два возила при скретању (2 незгоде). Имајући у виду препознати
велики број утицајних фактора настанка саобраћајних незгода, због квалитетнијег
сагледавања стварног утицаја на конкретне незгоде, извршена је анализа утицајних
фактора у односу на сваки од препознатих типова саобраћајних незгода.
Анализом најзаступљенијег типа саобраћајних незгода (типа незгоде са два
возила без скретања учесника), утврђено је да се у овом типу незгода најчешће
догађају чеони судари возила и да је доминантни утицајни фактор код овог типа
незгода прелазак возила преко неиспрекидане разделне линије (шифра 303) и
прекорачење ограничене брзине (шифра 306). У оквиру овог типа саобраћајних
незгода се појављују и остали утицајни фактори као што су неправилно сагледавање
саобраћајне ситуације (шифра 406) и умор возача (шифра 503). Kарактеристично је
да је код саобраћајних незгода типа чеони судар, препознат највећи број утицајних
фактора (28), док следе незгоде у претицању и остале незгоде са два возила са по 8
препознатих утицајних фактора.
Унутар саобраћајних незгода са учешћем пешака, а која се група незгода
издвојила као друга по величини у посматраном узорку, најчешћи тип незгоде је био
сустизање пешака од стране возила који се креће у истом смеру као и пешак. Оно
што је важно уочити је да је за овај тип незгоде и препознат и највећи број утицајних
фактора (18) међу свим незгодама са учешћем пешака. Следећи тип незгода по
заступљености међу незгодама са учешћем пешака би биле незгоде у којима пешак
долази возилу са леве стране ван раскрснице и означеног пешачког прелаза. За овај
тип саобраћајних незгода је препознато 10 различитих утицајних фактора. Међу
препознатим утицајним факторима код саобраћајних незгода са учешћем пешака
најчешћи утицајни фактор је био (фактор 802) неопрезно ступање пешака на коловоз
а да се претходно није уверио да то може безбедно извршити (препознат 12 пута) и
фактор (405) неправилно сагледавање саобраћајне ситуације од стране возача
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(препознат 5 пута). Такође, као доминантни утицајни фактори су препознати и
прелазак пешака на црвeни светлосни сигнал на семафоризованом пешачком
прелазу (фактор 804) и намерно, безобзирно, непромишљено понашање пешака
(фактор 808).
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Слика 3. Утицајни фактори – СН типа ''два возила без скретања''
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Слика 4. Утицајни фактори – СН типа – ''са учешћем пешака''

У трећој по заступљености категорији саобраћајних незгода у посматраном
узорку су незгоде са учешћем једног возила и међу њима се издваја силазак возила
са коловоза у десну страну на правом делу пута. У категорији незгода типа са једним
учесником у незгоди, препознато је укупно 44 утицајна фактора, од којих је највећи
број препознат код најзаступљенијег типа саобраћајних незгода (силазак са
коловоза у десну страну на правом делу пута) и то 19 различитих утицајних фактора.
Међу утицајним факторима код саобраћајних незгода са учешћем једног возила се
издваја прекорачење дозвољене брзине кретања (фактор 306), вожња под утицајем
алкохола (фактор 501) и неправилно сагледавање саобраћајне ситуације од стране
возача (фактор 405).
Најмање заступљен типа саобраћајних незгода у посматраном узорку чине
незгоде са скретањем возила испред другог возила и међу њима се издвајају два типа
скретање улево испред возила које врши претицање и скретање улево испред возила
које му долази у сусрет и задржава претходни правац кретања. У овим типовима
саобраћајних незгода је укупно препознато 10 различитих утицајних фактора, међу
којима је доминантно заступљен фактор који се односи на неправилно сагледавање
саобраћајне ситуације возача (фактор 405), неодговарајућа процена путање или
брзине другог учесника у саобраћају (фактор 406) и изненадна промена правца и
67

Ненад Марковић, Борис Антић, Емир Смаиловић
ДЕФИНИСАЊЕ ДОМИНАНТНИХ УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА НАСТАНКА САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ ДУБИНСКИХ АНАЛИЗА

путање кретања (фактор 409). Имајући у виду мали узорак овог типа саобраћајних
незгода препознати утицајни фактори се морају узети са резервом.
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Слика 5. Утицајни фактори – СН типа ''једно возило''

На основу спроведених анализа може се закључити да најдоминантнији основни
утицајни фактор (фактор 303) се издваја и као доминанатан утицајни фактор међу
свим утицајним факторима збирно за све саобраћајне незгоде, као и међу незгодама
са учешћем два возила без скретања. С друге стране наведени утицајни фактор
уопште није препознат код незгода са учешћем пешака или два возила са скретањем.
Други по реду доминантни основни утицајни фактор (фактор 405) при посматрању
свих утицајних фактора према појединачним типовима саобраћајних незгода
престаје да показује доминантност, али је присутан у знатној мери код свих типова
незгода. Трећи по заступљености препознати основни утицајни фактор (фактор 802)
се појављује само код саобраћајних незгода са учешћем пешака, па се не може
сматрати значајним доминантним утицајним фактором на све саобраћајне незгоде у
посматраном узорку. Важно је напоменути да је у целокупном узорку као значајно
заступљен утицајни фактор међу свим утицајним факторима препозната и вожња
под утицајем алкохола (фактор 501) као значајно заступљен фактор, поготово у типу
саобраћајних незгода са једним возилом.

4.

ДИСКУСИЈА

Вршењем дубинских анализа саобраћајних незгода на територији града Београда
у посматраном периоду је прикупљен знатан број утицајних фактора и околности
под којима су настале саобраћајне незгоде. На основу прикупљених података о
незгодама су сагледани сви расположиви аспекти настанка саобраћајне незгоде и
сходно извршеним анализама препознати основни и остали утицајни фактори
настанка саобраћајне незгоде. Сходно томе сви расположиви подаци о незгодама и
утицајним факторима похрањени су у бази података дубинских анализа, која је даље
послужила за препознавање најчешћих утицајних фактора настанка саобраћајних
незгода на територији града Београда у посматраном узорку. Препознавањем и
дефинисањем најчешћих утицајних фактора се омогућава усмеравање
превентивних активности на умањење утицаја свих препознатих утицаја, а пре тога
и рангирање приоритета деловања сходно њиховом утицају.
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Сходно извршеним анализама препознати су најзаступљенији основни утицајни
фактори и најзаступљенији утицајни фактори међу свим факторима. Као
најзаступљенији основни утицајни фактор у анализираном узорку саобраћајних
незгода над којима су извршене дубинске анализе, се издвојио прелазак преко
неиспрекидане разделне линије на коловозу, што свакако представља један од
најчешћих утицајних фактора свих саобраћајних незгода осим незгода са учешћем
пешака. Овај утицајни фактор се такође издвојио и као највише заступљени
утицајни фактор посматрано међу свим препознатим утицајним факторима, што га
свакако издваја као посебно важан за даљу анализу. Имајући у виду да је овај
препознати утицајни фактор основни и остали утицаји у најзаступљенијем типу
саобраћајних незгода у посматраном узорку, а величина узорка је релативно мала,
то би наведени утицајни фактор због своје заступљености у једном типу
саобраћајних незгода могао бити доминантан. Сходно томе неопходно је детаљније
анализирати препознати утицајни фактор и на остале типове саобраћајних незгода,
као и повезаност овог препознатог утицајног фактора са осталим пратећим
факторима у сваком од типова саобраћајних незгода, како би се јасније дефинисао
његов стварни утицај на саобраћајне незгоде.
С друге стране следећи по заступљености утицајних фактора, неправилно
сагледавање саобраћајне ситуације, је карактеристичан по томе што је заступљен
готово у сваком од типова саобраћајних незгода, па се може сматрати општим
утицајним фактором и може се пратити на целој популацији саобраћајних незгода.
Насупрот томе трећи по заступљености утицајни фактор се односи на неопрезно
ступање пешака на коловоз без претходног уверавања да то може безбедно урадити
је искључиво повезан само са саобраћајним незгодама у којима су учествовали
пешаци, па га морамо посматрати као посебан утицајни фактор, везан само за
наведени тип незгода. Наиме, праћењем овог утицајног фактора у целокупној
популацији анализираних незгода би се могло доћи у ситуацију да се услед мање
или веће заступљености саобраћајних незгода са учешћем пешака може доминантно
препознати или се уопште не препознати утицај овог фактора, што свакако не
одговара његовом стварном утицају.
На основу извршених анализа утицајних фактора у укупном посматраном
узорку, као и појединачно по типовима саобраћајних незгода јасно се може уочити
да збирним праћењем свих препознатих утицајних фактора у целокупном узорку
долази до слабијег препознавања доминантног утицајног фактора према појединим
типовима незгода. Имајући све наведено у виду најпре би било неопходно
препознати и дефинисати опште утицајне факторе који би се могли посматрати и
пратити на целокупном узорку анализираних саобраћајних незгода. По дефинисању
општих утицајних фактора неопходно би било за сваки од типова саобраћајних
незгода анализирати и посебно утврђивати посебне (специфичне) утицајне факторе,
па сходно томе утврђивати стварне утицаје. Поређењем ове две категорије
утицајних фактора би се могли издвојити најважнији утицајни фактори за свако
посматрано подручје на коме се анализирају саобраћајне незгоде, па сходно томе
развијати системи за превентивно деловање у циљу смањења броја незгода.
За квалитетније препознавање утицајних фактора је неопходно најпре повећати
узорак дубински анализираних саобраћајних незгода, па сходно томе утврђивати
опште и посебне утицајне факторе.
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EFEKTI PRIMENE TEHNIČKO-REGULATIVNIH MERA ZA
UNAPREĐENjE BEZBEDNOSTI PEŠAKA U SAOBRAĆAJU U BUDVI
EFFECTS OF IMPLEMENTATION OF THE TECHNICALREGULATORY MEASURES FOR IMPROVING PEDESTRIANS
SAFETY IN TRAFFIC IN BUDVA
Desanka Vlačić1, Davor Zlatičanin2,
Rezime: Pešaci, kao ranjivi učesnici u saobraćaju, spadaju u jednu od najugroženijih kategorija
učesnika u saobraćaju. Pored edukativnih mera usmerenih ka pešacima i vozačima, kojima se sistemski
i dugoročno utiče na bezbednost saobraćaja uopšte, vrlo važnu grupu mera obuhvataju i tehničkoregulativne mere. S tim u vezi, imajući u vidu specifičnosti Budve kao lokalne zajednice, osnovne
pokazatelje bezbednosti pešaka u saobraćaju, kao i svetska iskustva u ovoj oblasti, značajni rezultati na
unapređenju bezbednosti pešaka u saobraćaju u Budvi postignuti su upravo primenom odgovarajućih
tehničko-regulativnih mera. Za potrebe ovog rada prikazani su efekti primenjenih mera kroz definisanje
njihovog uticaja na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa pešacima, kao i definisanje ekonomskih
ušteda opštine Budva usled povećanja bezbednosti pešaka u saobraćaju.
Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, bezbednost pešaka, tehničko-regulativne mere, efekti
primenjenih mera, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, ekonomske uštede
Abstract: Pedestrians, as vulnerable participants in traffic, represents one of the most vulnerable
category of the road users. Beside educational measures aimed to pedestrians and drivers, which
have systematic and long-term impact on traffic safety at all, very important group of measures are
also technical-regulatory measures. Therefore, considering specificity of municipality of Budva as
local community, basic indicators about pedestrian safety in traffic, also world experiences in this
area, significant results on improving of pedestrian safety in traffic in Budva have been carried out
with usage of appropriate technical-regulatory measures. For the purposes of this work, effects of
the used measures have been shown through defining of their influence on decreasing of numbers
of traffic accidents with pedestrians and also, defining of economical savings of municipality of
Budva due to increasing of pedestrians safety in traffic.

1 Desanka Vlačić, inž.saobraćaja, Opština Budva, Trg Sunca 3, Budva, Crna Gora, vdesa@t-com.me
2 Davor Zlatičanin, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku - Budva, Akademija znanja, Budva, Crna
Gora, davor.zlaticanin1@gmail.com
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1.

UVOD

Tokom razvoja naučne oblasti bezbednosti saobraćaja, razvijane su i usavršavane
mnogobrojne metode za određivanje nivoa bezbednosti saobraćaja jer od stepena
bezbjednosti saobraćaja zavisi kvalitet života za sve građane. Dinamičan rast broja
motornih vozila koji nije praćen odgovarajućim razvojem putne mreže, kao i činjenica da
u saobraćajnim nezgodama u svjetu strada veliki broj ljudi, istakli su u prvi plan problem
bezbjednosti saobraćaja.
Nagli razvoj grada i izgradnja velikog broja objekata na cjeloj teritoriji opštine, pratio
je i izrazito visok stepen motorizacije. Odgovarajuća politika Opštine, kao i adekvatna
izgradnja pojedinih elemenata saobraćajne infrastrukture, doprineli su značajnom
povećanju nivoa saobraćajne usluge i kapaciteta pojedinih saobraćajnica.
Cilj lokalne zajednice je da omogući uslove za održivi razvoj saobraćaja i društva u
kojem će svi građani, a posebno grupe koje se smatraju rizičnim učesnicima u saobraćaju,
biti dio bezbjednog saobraćaja, života i svakodnevnog posla.
Opština Budva je pored edukativnih mera usmerenih ka pešacima i vozačima, kojima
se sistemski i dugoročno utiče na bezbednost saobraćaja uopšte, vrlo važnu grupu mera
sprovela a to su tehničko-regulativne mere. S tim u vezi, imajući u vidu specifičnosti
Budve kao lokalne zajednice, osnovne pokazatelje bezbednosti pešaka u saobraćaju, kao i
svetska iskustva u ovoj oblasti, značajni rezultati na unapređenju bezbednosti pešaka u
saobraćaju u Budvi postignuti su upravo primenom odgovarajućih tehničko-regulativnih
mera čiji efekti su prikazani u daljem radu.

2.

METODOLOGIJA

U cilju utvrđivanja osnovih uzroka saobraćajnih nezgoda sa pešacima na teritoriji
opštine Budva, izvršena je dubinska analiza svih saobraćajnih nezgoda sa teško
povređenim i poginulim pešacima koje su se dogodile u periodu od 2009-2012. god. Za
potrebe dubinske analize korišćeni su dnevni izveštaji saobraćajne policije UP PJ Budva i
vršeni su obilasci mesta nezgoda zajedno sa predstavnicima saobraćajne policije.
Rekonstrukcija događaja nezgode vršena je radi utvrđivanja svih uticaja koji su uticali
na nastanak i posledice saobraćajnih nezgoda, te definisanja odgovarajućih mera radi
sprečavanja tih uticaja i samim tim unapređenja bezbednosti pešaka u saobraćaju.

3.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Na osnovu sprovedenih istraživanja u vezi sa uzrocima nastanka saobraćajnih nezgoda,
a posebno obilaskom lokacija nastanka nezgoda utvrđeno je:
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saobraćajnice spadaju u saobraćajnice I ranga na uličnoj mreži opštine Budva
i odlikuju se kako visokim protokom dinamičkog saobraćaja, tako i velikim
obimom pešačkih kretanja. Navedene činjenice naročito dolaze do izražaja u
vreme turističke sezone;


Da su dominantni uzroci nastanka saobraćajnih nezgoda, kao i posledica istih
nepropisno ponašanje pešaka prilikom prelaska sa jedne na drugu stranu
ulice, zatim, veća brzina kretanja vozila u odnosu na propisano ograničenje,
kao i uslove na putu i u saobraćaju i konzumiranje alkohola i drugih opojnih
supstanci od strane vozača motornih vozila;



U najvećem broju slučajeva postojalo je više uticaja, odnosno kombinacija
uticaja koji su doprineli nastanku i posledicama saobraćajnih nezgoda. S tim
u vezi, kao dominantna kombinacija uticaja javlja se kombinacija
nepropisnog prelaženja sa jedne na drugu stranu ulice i veća brzina kretanja
motornih vozila i to u preko 50% slučajeva. Dalje, kombinacija veće brzine
kretanja vozila i vožnja pod uticajem alkohola i drugih opojnih supstanci
javlja se kao sledeća dominantna kombinacija uticaja prilikom obaranja
pešaka u opštini Budva.



Kao dominantno nepropisno ponašanje pešaka utvrđen je prelazak pešaka sa
jedne na drugu stranu ulice van obeleženog pešačkog prelaza, pri čemu je ovaj
slučaj je naročito izražen na Bulevaru (Jadranski put). Najveći broj
saobraćajnih nezgoda u Bulevaru dogodio se tokom dana (preko 80%);



Uočen je i veći broj saobraćajnih nezgoda sa obaranjem pešaka na obeleženim
pešačkim prelazima (i horizontalnom i vertikalnom signalizacijom), pri čemu
je kao glavni uzrok nastanka i posledica saobraćajnih nezgoda definisana veća
brzina kretanja motornih vozila, te nemogućnost zaustavljanje na vreme,
odnosno ispred pešačkog prelaza. Najčešće, u kombinaciji sa navedenim
uzrokom, utvrđeno je i da su vozači motornih vozila konzumirali alkohol ili
neke druge opojne supstance neposredno pre same nezgode. S tim u vezi, ovaj
slučaj je naročito izražen u Mediteranskoj ulici i u kasnim večernjim satima (
u 55% od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda u ovoj ulici).



Najveći procenat nastradalih pešaka, preko 90%, čine državljani Crne Gore i
Republike Srbije, pri čemu je najveći broj nastradalih pešaka starosti između
20-40 godina. Analizom saobraćajnih nezgoda utvrđeno je da u posmatranom
periodu nije bilo saobraćajnih nezgoda sa decom pešacima (osobe mlađe od
12 godina).



Najčešća vrsta motornih vozila koja je učestvovala u saobraćajnim
nezgodama sa pešacima je putnički automobil, 87%. Na drugom mestu nalaze
se dostavna vozila sa 10% i motocikli sa 3%.



Takođe, primenom metoda naučnog posmatranja, utvrđeno je da veliki broj
objekata atrakcije, odnosno reklamni sadržaji istaknuti na bilbordima, vrlo
često odvraćaju pažnju vozača motornih vozila i dovode do konflikata, čime
utiču na smanjenje bezbednosti saobraćaja. Navedeni uticaj u velikoj meri
utiče na smanjenje bezbednosti ranjivih učesnika u saobraćaju (pešaka i
biciklista).
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3.1.

Primenjene mere

Imajući u vidu utvrđene uzroke saobraćajnih nezgoda, kao i rezultate dobijene
analizom saobraćajnih nezgoda sa pešacima u opštini Budva u periodu od 2009-2012.
godine, definisane su odgovarajuće mere radi unapređenja bezbednosti pešaka. S tim u
vezi, zajedničkim naporom državnih institucija u Opštini na čelu sa Sekretarijatom za
komunalno stambene poslove definisane su tehničko-regulativne (inženjerske),
edukativne, kao i mere prisile usmerene ka rešavanju problema bezbednosti pešaka.
Od tehničko-regulativnih mera definisane su adekvatne mere u vidu saobraćajne
signalizacije i opreme, koje istovremeno predstavljaju tzv. "jeftine mere" za unapređenje
bezbednosti saobraćaja. Ove mere implementirane su u periodu februar-maj 2013. godine
i obuhvataju sledeće:
 Postavljanje zaštitne ograde za potrebe rešavanja problema nepropisnih
prelazaka pešaka sa jedne na drugu stranu ulice i kanalisanja pešaka ka
obeleženim pešačkim prelazima. Postavljanje zaštitine ograde izvršeno je u
svim zonama osnovnih škola u centralnom gradskom delu opštine, kao i na
odgovarajućim lokacijama na Bulevaru (Jadranski put) i Mediteranskoj ulici.
Na Slici 4 prikazani su primeri postavljene zaštitine ograde za pešake;
 Obeležavanje pešačkih prelaza na plavoj podlozi izrađenoj od debeloslojnih
materijala radi isticanja samih pešačkih prelaza. Kontrastom između osnove
plave boje, kao i zebri bele boje postignuta je veća uočljivost samih pešačkih
prelaza kako za vozače motornih vozila, tako i za pešake učesnike u
saobraćaju ;
 Ugradnju usporivača brzine tipa veštačka izbočina-"ležeći policajac", punih
platoa, kao i vibracionih traka radi usporenja motornog saobraćaja. Na
najopterećenijim pešačkim prelazima definisano je izdizanje istih primenom
usporivača brzine tipa punog platoa sa navozima od gumenih elemenata i
centralnom asfaltnom ispunom;
 Implementaciju reflektujućih markera radi isticanja pešačkih prelaza u
noćnim uslovima, kao i u uslovima smanjene vidljivosti. Takođe, reflektujući
markeri postavljeni su i radi isticanja pojedinih saobraćajnih površina, tamo
gde je za to bilo potrebe;
 Uređenje dve zone osnovnih škola u centralnom gradsko jezgru primenom
saobraćajno-tehničkih mera, čime je značajno povećana bezbednost dece
pešaka, ali i ostalih učesnika u saobraćaju ;
U saradnji sa lokalnim odeljenjem MUP-a Republike Crne Gore, opština Budva i to
saobraćajnom policijom, realizovane su akcije "pešak" i "bezbedan u saobraćaju" koje se
sprovode više puta godišnje. Takođe, radi sprečavanja vožnje pod uticajem alkohola i
drugih opojnih supstanci, kao i kretanja većom brzinom od dozvoljene, pojačana je
kontrola saobraćaja tokom turističke sezone, a naročito u večernjim i noćnim satima.
Sledeću aktivnost predstavljalo je projektovanje kampanja u vezi sa bezbednim
ponašanjem pešaka i vozača u saobraćaju, koje su relaizovane putem lokalnih radio stanica
i lokalnih televizijskih mreža, a u saradnji sa Opštinom Budva i RTV Budva. Pored toga,
kampanju su pratile i poruke sa bilborda, prikazane na maternjem, kao i engleskom jeziku.
Ustanovljena je i akcija podele "Saobraćajnog bukvara" svim đacima koji polaze u prvi
razred osnovne škole svakog 1. septembra radi edukacije dece o bezbednom ponašanju u
saobraćaju.
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Kako je već napomenuto, sa primenom navedenih mera započelo se početkom 2013.
godine i u narednom periodu izvršeno je praćenje efekata primenjenih mera.
3.2.

Efekti primenjenih mera

Analizom saobraćajnih nezgoda sa poginulim i povređenim pešacima u periodu 20132014. godine uočene su značajne razlike u odnosu na period od 2009-2012. godine. Kao
što se može videti iz Grafikona br. 1, u periodu 2013-2014. godine zabeležen je značajan
pad broja saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teško povređenim pešacima.
S
tim u vezi, broj saobraćajnih nezgoda sa teško povređenim pešacima se u posmatranom
periodu smanjio u proseku za oko 80%, dok je broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim
pešacima smanjen za oko 40% u odnosu na prethodni period.

Grafikon br. 1: Raspodela saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teško povređenim
pešacima u periodu 2009-2014. god.

Takođe, ukoliko se u obzir uzme razmatranje broja saobraćajnih nezgoda sa teško
povređenim pešacima koje su se dogodile u 2010. i 2014. godini, uočava se smanjenje
broja saobraćajnih nezgoda za 90%. Broj saobraćajnih nezgoda sa pešacima u 2014. godini
je smanjen u odnosu na 2010. godinu za 62.5%.
Imajući u vidu primenjene mere, može se reći da je postignuto značajno poboljšanje
nivoa bezbednosti pešaka u opštini Budva. Kako bi se dobili što precizniji, uporedivi,
podaci o rezultatima koji su dobijeni primenom prethodno navedenih mera, dubinska
analiza saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teško povređenim pešacima izvršena je i za
period 2013-2014. godine. S tim u vezi dobijeni su sledeći rezultati, koji su pokazali
efikasnost prethodno primenjenih mera i ukazali na neke nove probleme:





Manje od 30% saobraćajnih nezgoda sa nastradalim pešacima dogodilo se u
centralnoj gradskoj zoni, pri čemu se na Bulevaru (Jadranski put) dogodila
samo jedna saobraćajna nezgoda sa teško povređenim pešakom. U
Mediteranskoj ulici nije bilo nezgoda sa pešacima u posmatranom periodu.
Takođe, broj saobraćajnih nezgoda u centralnoj gradskoj zoni smanjen je u
proseku za 93% u odnosu na period od 2009-2012. godine;
Kao dominantni uzrok saobraćajnih nezgoda sa nastradalim pešacima u
posmatranom periodu identifikovano je neustupanje prava prvenstva prolaska
pešaku od strane vozača motornih vozila.
Nepropisno prelaženje pešaka preko kolovoza u kombinaciji sa većom
brzinom kretanja vozila identifikovani su kao uzrok dve saobraćajne nezgode
sa nastradalim pešacima (oko 15% u odnosu na ukupan broj nezgoda u
posmatranom periodu) i to jedne sa poginulim pešakom i jedne sa teškim
telesnim povredama pešaka.
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Nijedna saobraćajna nezgoda se nije dogodila na pešačkim prelazima koji su
naglašeni upotrebom plave podloge i reflektujućim markerima, kao i na
pešačkim prelazima izdignutim upotrebom usporivača brzine tipa pun plato.
Najbolji primer za navedeni slučaj je ulica Mediteranska, u kojoj se u periodu
od 2009-2012. godine dogodilo 10 saobraćajnih nezgoda sa nastradalim
pešacima na pešačkim prelazima, dok se u posmatranom periodu nije
dogodila nijedna saobraćajna nezgoda sa nastradalim pešacima. Takođe,
nijedna saobraćajna nezgoda sa nastradalim pešacima se nije dogodila u
obeleženim zonama osnovnih škola u opštini Budva.
 Najveći procenat nastradalih pešaka, kao i u prethodnom periodu, čine
državljani Crne Gore i Republike Srbije, i to preko 90%. Dominantna
starosna grupa nastradalih pešaka je i dalje između 20-40 godina starosti. Kao
i u prethodnom periodu, nijedna saobraćajna nezgoda sa decom pešacima se
nije dogodila u periodu 2013-2014.
 Najčešća vrsta motornih vozila koja je učestvovala u saobraćajnim
nezgodama sa pešacima je i dalje putnički automobil, u 78% od ukupnog
broja saobraćajnih nezgoda. U preostalih 22% od ukupnog broja nezgoda sa
nastradalim učestvovali su motocikli.
Na osnovu prethodno navedenih činjenica može se zaključiti da su implementirane
mere u potpunosti uticale na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa nastradalim
pešacima u periodu od 2013-2014. godine. Takođe, kako bi se efekti ovih mera mogli
"izmeriti" i u ekonomskom smislu, u narednom poglavlju prikazane su ekonomske uštede
nastale smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa nastradalim pešacima u opštini Budva.
3.3.

Ekonomski efekti primenjenih mera

Za potrebe prikazivanja ekonomskih ušteda nastalih unapređenjem bezbednosti pešaka
korišćena je analiza troškova implementacije mera navedenih u Poglavlju 2 ovog rada,
troškovi saobraćajnih nezgoda sa teškim telesnim povredama i poginulim licima, kao i
koristi nastalih od smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa nastradalim pešacima u
periodu od 2013-2014. godine u odnosu na period od 2009-2012. godine u opštini Budva.
Za potrebe definisanja troškova implementacije navedenih mera korišćeni su podaci iz
okončanih situacija za usluge isporuke saobraćajne signalizacije i opreme, kao i izvođenja
radova dobijenih od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove. Takođe, za
potrebe definisanja troškova dodatnog rada odeljenja saobraćajne policije MUP-a PJ
Budva, korišćeni su podaci dobijeni od strane odeljenja finansija ove državne institucije.
Podaci o troškovima kampanja vođenih u svrhu promovisanja bezbednosti saobraćaja
dobijeni su od Sekretarijata za finansije Opštine Budva.
S tim u vezi, u Tabeli 1. prikazan je ukupan trošak implementacije mera za unapređenje
bezbednosti pešaka u opštini Budva i kao što se može videti, cena koštanja implementacije
svih mera preduzetih radi unapređenja bezbednosti pešaka u saobraćaju u opštini Budva
iznosi 229.581,00 €. U cilju poređenja sa troškovima saobraćajnih nezgoda sa nastradalim
pešacima, odnosno uštedama ostvarenim smanjenjem broja nezgoda, korišćene su
vrednosti definisane od strane "Evropske komisije za mobilnost i transport" (Tabela 2) u
okviru "Priručnika spoljnih troškova transporta" [3].
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Tabela 1. Troškovi implementacije mera na unapređenju bezbednosti pešaka u opštini Budva u
periodu od 2013-2014. godine
Red. br.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Cena koštanja aktivnosti (€)

Aktivnost
Ugradnja zaštitine ograde za pešake u Bulevaru
Jadranski put i Mediteranskoj ulici u 2013. godini
Obeležavanje pešačkih prelaza sa podlogom plave boje
od debeloslojnih materijala u 2013. godini
Ugradnja usporivača brzine tipa pun plato, veštačka
izbočina-ležeći policajac i vibracione trake u 2013. godini
Ugradnja reflektujućih markera u 2013. godini
Uređenje dve zone osnovnih škola u centralnom delu
opštine Budva u periodu od 2013-2014. godine
Ugradnja prateće saobraćajne signalizacije u 2013.
godini
Održavanje gore navedene saobraćajne signalizacije i
opreme u periodu od 2013-2014. godine
Aktivnosti saobraćajne policije na sprovođenju akcija i
pojačanoj kontroli saobraćaja u periodu od 2013-2014. godine
Aktivnosti na sprovođenju kampanja za unapređenje
bezbednosti saobraćaja putem radio i televizijskih stanica, kao i
prenošenja poruka putem reklamnih bilborda u periodu od 20132014. godine

60,200.00
23,040.00
22,920.00
7,540.00
84,706.00
2,650.00
8,365.00
13,000.00

7,160.00
229,581.00

UKUPNO

Tabela 2. Prosečna cena troškova saobraćajnih nezgoda u Evropskoj Uniji [3.]
Prosečni troškovi (€)
1,870,000.00

Vrsta saobraćajnih nezgoda
Saobraćajna nezgoda sa poginulim licima
Saobraćajna nezgoda sa teškim telesnim
povredama
Saobraćajna nezgoda sa lakim telesnim
povredama

243,100.00
18,700.00

Imajući u vidu navedeno, poređenjem broja saobraćajnih nezgoda sa pešacima u
periodu od 2009-2012. godine, odnosno troškova istih sa troškovima saobraćajnih
nezgoda koje su se dogodile u periodu od 2013-2014. godine dobijaju se uštede nastale
smanjenjem broja saobraćajnih nezgoda sa pešacima u posmatranom periodu (Tabela 3).
Prostim oduzimanjem troškova implementiranih mera na unapređenju bezbednosti pešaka
u opštini Budva dobijaju se direktni troškovi nastali unapređenjem bezbednosti pešaka.
Tabela 3. Direktne uštede od unapređenja bezbednosti pešaka u periodu od 2013-2014. godine u
odnosu na period od 2009-2012. godine
Period posmatranja
Vrsta saobraćajne nezgode
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda
Jedinični prosečni troškovi saobraćajnih
nezgoda (€)
Sumarni troškovi saobraćajnih nezgoda
Ukupni troškovi saobraćajnih nezgoda po
periodima (€)
Ostvarene uštede primenom mera za
unapređenje bezbednosti pešaka (€)
Troškovi implementacije mera u periodu
od 2013-2014. godine (€)
Direktne uštede od unapređenja
bezbednosti pešaka (€)

2009-2012
POG

TTP
59
243,100.00
14,342,900.00

2013-2014
POG

TTP
27

1,870,000.00
50,490,000.00

6
1,870,000.00
11,220,000.00

64,832,900.00

8
243,100.00
1,944,800.00
13,164,800.00

51,668,100.00
229,581.00
51.438,519.00
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4.

DISKUSIJA

Prethodno izneti rezultati ukazuju da je ulaganje u bezbednost saobraćaja izuzetno
isplativo jer direktne uštede koje su ostvarene unapređenjem bezbednosti pešaka u
saobraćaju u opštini Budva iznose 51.438,519,00 €, prema prosečnim troškovima
saobraćajnih nezgoda u zemljama Evropske Unije. Ako bi se ove uštede uporedile sa
uloženim sredstvima za implementaciju mera koje su dovele do predmetnih ušteda, može
se reći da uložena sredstva predstavljaju oko 0,44% direktnih ušteda, odnosno da su
uložena sredstva vraćena u iznosu koji je preko dve stotine puta veći.
Prilikom analize troškova saobraćajnih nezgoda i dobiti od unapređenja bezbednosti
saobraćaja treba imati u vidu da je proračun troškova saobraćajnih nezgoda zasnovan na
proseku u zemljama Evropske Unije, te da se cene svih elemenata troškova saobraćajnih
nezgoda u ovim zemljama veće u odnosu na cene u Crnoj Gori, kao i zemljama iz
okruženja.
S tim u vezi, radi preciznog proračuna ušteda nastalih kao posledica ulaganja u
unapređenje bezbednosti pešaka u opštini Budva, odnosno smanjenja broja saobraćajnih
nezgoda sa nastradalim pešacima, neophodno je analizirati troškove svake saobraćajne
nezgode pojedinačno, a imajući u vidu turistički karakter opštine, te učesnike u
saobraćajnim nezgodama.
Jedno od ograničenja vezanih za aktivnosti istaknute u ovom radu, vezano je za
nedovoljan broj podataka kako bi se precizno i pouzdano proračunale uštede nastale od
smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa nastradalim pešacima, ali su i prikazane uštede
prema preporukama Evropske komisije za mobilnost i transport dovoljne za razumevanje
problema, odnosno dobiti usled ulaganja u bezbednost pešaka.
Pored prethodno navedenog potrebno je imati u vidu i to da se povećanjem nivoa
bezbednosti saobraćaja povećava i privlačnost opštine za brojne turiste, pa i mogućnost za
uvećanjem prihoda stanovnika.

5.

ZAKLJUČAK

Tema ovog rada je prikaz efekata primenjenih mera na unapređenju bezbednosti
pešaka u saobraćaju u opštini Budva. S tim u vezi, analizom saobraćajnih nezgoda sa teško
povređenim i poginulim pešacima u opštini Budva u periodu od 2009-2012. godine
utvrđeni su osnovi uzroci nastanka i posledica tih saobraćajnih nezgoda. Na osnovu toga
definisane su odgovarajuće mere za unapređenje bezbednosti pešaka koje su obuhvatale
kako tehničko-regulativne (inženjerske) mere, tako i edukativne, kao i mere prisile i
nastale su kao rezultat rada više državnih službi na čelu sa Sekretarijatom za komunalno
stambene poslove u Opštini Budva.
U periodu od 2013-2014. godine izvršena je implementacija mera usmerenih ka
unapređenju bezbednosti pešaka u saobraćaju, a obuhvatala je ugradnju odgovarajuće
saobraćajne signalizacije i opreme, pojačanu kontrolu saobraćaja od strane saobraćajne
policije PJ Budva, kao i sprovođenje kampanja u vezi sa bezbednosti saobraćaja putem
radio i televizijskih stanica. Radi utvrđivanja efikasnosti sprovedenih mera, kao i
upoređivanja podataka, izvršena je dubinska analiza saobraćajnih nezgoda sa nastradalim
pešacima u opštini Budva u periodu od 2013-2014. godine.
Analizom je utvrđeno da je nakon implementacije mera došlo do smanjenja broja
saobraćajnih nezgoda sa teško povređenim pešacima za 80% u odnosu na period od 200978
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2012. godine. Takođe, utvrđeno je i da je broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim
pešacima smanjen u odnosu na prethodni period za 40%. Dubinskom analizom utvrđeno
je i značajno smanjenje učešća dominantnih uzroka nastanka i posledica saobraćajnih
nezgoda u odnosu na prethodno analizirani period.
U okviru ovog rada prikazane su i ekonomske uštede ostvarene unapređenjem
bezbednosti pešaka u opštini Budva. Uštede su definisane na osnovu prosečnih troškova
saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teško povređenim licima u zemljama Evropske Unije,
te smanjenjem broja saobraćajnih nezgoda u posmatranom periodu u odnosu na period od
2009-2012. godine. S tim u vezi, direktne uštede koje su ostvarene unapređenjem
bezbednosti pešaka u saobraćaju u opštini Budva iznose 51.438,519,00 €, pri čemu
uložena sredstva u unapređenje bezbednosti predstavljaju oko 0,44% direktnih ušteda.
Imajući u vidu navedeno, Opština Budva će u narednom periodu nastaviti sa
sprovođenjem mera usmerenih ka unapređenju bezbednosti pešaka, kao i praćenjem stanja
bezbednosti pešaka u saobraćaju. Kao krajnji cilj Opštine u ovoj oblasti definisan je cilj
od "nula" poginulih pešaka na teritoriji opštine Budva, a koji je planiran da se ispuni do
2020. godine. Samo dobrom preventivom, praćenjem i otklanjanjem uzroka saobraćajnih
nezgoda, te definisanjem odgovarajućih mera, kao i razvijanjem modela za vrednovanje
istih može se postići navedeni cilj.
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УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У
АКТИВНОСТИМА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА ПОСЕБНИМ
ОСВРТОМ НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
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TRAFFIC SAFETY
Татјана Станивук1, Биљана Кордић2, Нена Томовић3,
Дејан Милановић4, Татјана Матијаш5
Резиме: Организације цивилног друштва (ОЦД) су непрофитна удружења, основана
најчешће на неодређено време ради остваривања циљева у различитим областима. У својој
основи оне треба да буду ванпартијски друштвени механизми који су компатибилни са
државним системом и пре свега, иновативни у својој области деловања. У свим економски
развијеним земљама оне су срж цивилног друштва и лучоноша просветитељства у једном
друштву. У раду је извршено истраживање статуса ОЦД у локалној заједници, њихове улоге,
опсега деловања и синергије са циљевима државне управе. Имајући у виду ризике и
одговорности које са собом носи њихово деловање, као и допринос успешном
функционисању друштва у целини, посебан акценат у истраживању је усмерен на анализу
улоге удружења грађана у активностима локалних заједница у чијем фокусу је безбедност
саобраћаја.
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Кључне речи: организације цивилног друштва, безбедност саобраћаја, истраживање
Abstract: Civil society organizations (CSOs) are non-profit associations, founded mostly for
indefinite time to achieve goals in different areas. On their basis, they should be non-party social
mechanisms that are compatible with the state system and, above all, innovative in their field of
activity. In all economically developed countries, they are the core of civil society and the lightningcarries of enlightenment in one society. In this paper research was carried out of the status of CSOs
in the local community, their role, scope of activities and synergies with the goals of the state
administration. Bearing in mind the risks and responsibilities that carry operations with them, as
well as the contribution to the successful functioning of the society as a whole, a special emphasis
in the research is focused on analyzing the role of citizen's associations in the activities of local
communities in the focus of traffic safety.
Keywords: civil society organizations, traffic safety, research

1.

УВОД

Локална самоуправа чини темељ демократског уређења Европе и важан је
интегративни фактор једног друштва, због чега је Савет Европе још 15. октобра
1985. године у Стразбуру донео Европску повељу о локалној самоуправи (ЕПЛС).
Она садржи основне принципе који унапређују улогу, положаj и организацију
локалне самоуправе, а циљ је да их све потписнице уграде у своје законодавство,
односно да путем одговарајућих мера и активности обезбеде усаглашавање
постојеће регулативе и праксе са одредбама ове Повеље (Велат et al, 2011).
Принципи утврђени овом повељом који су примењени у пракси одиграли су
значајну улогу у унапређењу рада локалне самоуправе. Посебно је исказан напредак
у земљама које су традиционално имале централизоване системе власти, као што су
бивше социјалистичке земље Централне и Источне Европе, које су још увек у
процесу унапређења рада локалне самоуправе која треба да у пуној мери примени
прокламоване принципе. Наша земља је ратификовала ЕПЛС јула 2007. године,
чиме је тај документ постао саставни део нашег правног поретка и по правној снази
је одмах испод Устава, а пре закона и других домаћих извора права (Милосављевић,
2009:33).
Њен основни циљ је изградња стандарда који треба да се успоставе, а затим и
одрже како би се заштитили нивои власти и управљања који су у функцији заштите
интереса грађана. Тиме се стварају услови и обезбеђује ефективно учешће свих
заинтересованих страна - стејколдера у одлучивању по питањима који су од значаја
за њихов свакодневни живот.
Када се говори о локалној заједници и партиципацији грађана, немогуће је уз
концепт власти (локална самоуправа), који је увек праћен привредним
активностима, заобићи цивилно друштво, као носиоца бројних непосредних
активности које се предузимају са циљем који је увек у корист грађана.
Цивилно друштво, схваћено у својој комплексности, представља срж/суштину
демократије и либералних принципа, али и легитимности модерне државе
(Павловић, 2004) у чијем фокусу је: праћење рада локалне самоуправе, са циљем да
се константно промовише транспарентност и одговорност, подизање свести о
друштвеним питањима и изазовима, са сталним залагањем за промене, давање
подршке ангажовању грађана јавним заступањем, подршка изградњи капацитета
локалне самоуправе кроз различите видове едукације, обуке и размене знања,
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промовисање универзалних вредности друштва (WEF Future Role Civil
SocietyReport,2013). У том смислу може се недвосмислено рећи да се стара
парадигма у којој постоји слаба интеракција између заинтересованих страна у
функционисању друштва постепено али сигурно замењује новом у којој је све веће
преклапање активности привреде, локалне заједнице и цивилног друштва (слика1).
Привреда

Стара парадигма

Локална самоуправа

Цивилно друштво

Нова парадигма

Слика 1. Промена парадигме функционисања заинтересованих страна у
локалне самоуправе (извор: WEF Future Role Civil Society Report, 2013)
Нова парадигма подразумева и повећање броја ОЦД, како би својим
активностима интензивније укључиле у решавање проблема са којима се грађани
суочавају, односно указивале институцијама на потребе грађана и проблеме у
друштву (Izveštaj TACSO).
Искуства економски развијенијих европских земаља указују на чињеницу да
организације цивилног друштва могу својим различитим активностима знатно
допринети повећању безбедности саобраћаја, односно минимизирању броја
саобраћајних незгода, повређених или погинулих лица. Због тога није неважно
истаћи да се стратешко планирање данас суочава са великим изазовима, пре свега
због чињенице да се у цео процес мора укључити велики број утицајних субјеката,
али и најшира јавност. На тај начин се подиже свест о значају проблема у
безбедности саобраћаја и осигурава спровођење мера и акција, предвиђених
стратешким документима (Вујанић ет ал, 2013) а истовремено и јача улога и значај
ОЦД.
У том смислу се може рећи да је значај организованог и системског приступа
решавању проблема безбедности саобраћаја изузетно важан, како за привреду и
локалну заједницу (неопходно партнерство
локалне самоуправе, локалне
саобраћајне полиције, ватрогасне и спасилачке службе, Агенције за безбедност,
Министарства за саобраћај као и осталих релевантних установа) тако и за ОЦД, које
се могу сматрати важним фактором квалитетне реализације стратешких планова
активности које проистичу из њих (табела 1).
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Успостављањем партнерског односа између привреде, локалне заједнице и ОЦД
стварају се услови за брже и ефикасније решавање проблема са којима се суочавају
грађани и друштво у целини.
Табела 1. Кључне активности унапређења безбедности саобраћаја на локалном нивоу
Стејкхолдери
Активности
Дефинисање
циљева
Прикупљање и
анализа података
Партнерство у
реализацији циљева
Професионална и
систематска
реализација циљева
Дефинисање
приоритета
Финансирање и
праћење
реализације

Садржај
Циљеви усклађени са стратегијама других локалних
заједница, базирани на чињеницама (подацима)
Дефинисање кључних података значајних за процену
утицаја на безбедност саобраћаја

Локална
ОЦД
заједница
ДА

ДА

ДА

ДА

Активно учешће свих заинтересованих страна

ДА

ДА

Ангажовање професионалаца из различитих области у
припреми и реализацији дефинисаних циљева

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Фокус на локално важним кључним изазовима који утичу на
безбедност саобраћаја
Дефинисање јасног плана реализације задатих циљева
(активности, трошкови, избор учесника, излазни резултати,
са проценом ефективности и ефикасности

Због свега наведеног може се закључити да је неопходно постојање већег броја
организација цивилног друштва, које би се посвећено и стручно бавиле проблемима
локалне заједнице (Izveštaj TACSO). Улога ОЦД може бити од великог значаја у
планирању и спровођењу свих планова и активности које подижу ниво саобраћајног
образовања и васпитања на нивоу локалне заједнице. Могућности самосталног или
партнерског деловања ОЦД у овом сегменту су велике и још увек неистражене, што
је и био повод да се спроведе истраживање, на основу ког, може да се изведе
закључак о улози и укључености ОЦД у активностима локалне заједнице, које се
односе на безбедност саобраћаја.

2.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Утицај нових информацијских технологија приметан је у свим областима
истраживања, а посебно у начину прикупљања података. Под условом да је анкета
правилно спроведена, web (on-line) анкетна истраживања имају значајну предност у
односу на традиционалне начине прикупљања одговора на постављена питања.
Web анкета је специфично истраживање у којем се подаци прикупљају без
присуства анкетара, али и без утицаја и контроле обрађивача података на одговоре
испитаника. За разлику од традиционалних „папирних“ анкета, web анкета знатно
скраћује време потребно за прикупљање одговора на постављена питања. Све
одговоре је могуће пратити у реалном времену, а чувају се у бази података у
електронском формату, што омогућава њихову брзу статистичку анализу.
Имајући у виду ту чињеницу и достигнути ниво развоја и активности ОЦД у
Србији неминовно се намећу се и питања:
 Да ли организације цивилног друштва препознају своје место и улогу у
систему безбедности саобраћаја?
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 Да ли је достигнути ниво сарадње са локалним самоуправама адекватан и
усклађен са потребама грађана?
 Да ли имају финансијске моћи да реализују циљеве због којих су и основане?
У намери да се дође до сазнања о достигнутом нивоу развоја ОЦД и квалитету
партнерства између њих и локалних самоуправа спроведена је web анкета, која је
електронски дистрибуирана на 300 адреса. Учесници анкете су поред ОЦД
различитог профила, биле и неформалне друштвене групе, које свој рад промовишу
на интернету а чине их саобраћајни инжењери друмског саобраћаја, вештаци,
руководиоци кампања које су посвећене безбедности саобраћаја.
Анкета је анонимна и састоји се од низа једноставних питања која се односе на:
седиште ОЦД, њихове запослене, активне чланове, реализоване пројекте,
реализоване пројекте из безбедности саобраћаја, област деловања, буџет и сарадњу
са локалним самоуправама, односно циљ истраживања је био да се дође до сазнања
о:
 Јачини и снази ОЦД (на основу дужине рада и броја запослених ангажованих
сарадника),
 Области деловања или опредељењу према циљевима (заступљеност
безбедности саобраћаја у укупним активностима ОЦД),
 Броју реализованих пројеката
 Квалитету сарадње са локалном самоуправом.
Од укупног броја послатих упита на анкету је одговорило 39% анкетираних,
односно 117 организација и неформалних група.

3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Анкетне листиће су попуњавале ОЦД из различитих градова Србије, при чему је
највећи одазив организација које своје седиште имају у Београду, са заступљеношћу
у узорку од 57%. Затим следи Нови Сад са 21%. ОЦД из градова Ада, Бачка Топола,
Зрењанин, Чачак, Крагујевац, Нови Пазар, Бајина Башта, Ваљево, Трстеник, Ниш,
Димитровград, Ћуприја, Чајетина, Крушевац, Чајетина и Кикинда чине 22% узорка
(графикон 1).
На питање о дужини постојања ОЦД 37% се изјаснило да постоји до 2 године,
59% постоји до 5 година, а свега 4% организација постоји/ради више од 5 година
(графикон 2).
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На питање о броју запослених који раде у њиховим организацијама 61% се
изјаснио да немају запослене, 32% има до два запослена, док свега 5% има до пет
запослених. Више од пет запослених има свега 2% анкетираних организација
(графикон 3). Са друге стране, мало је другачија ситуација када је реч о броју
ангажованих спољних сарадника или волонтера, 12% организација има до 3
сарадника, 37% до десет сарадника а 48% највише до педесет сарадника. Свега 3%
има више од 50 ангажованих сарадника (графикон 4).
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Графикон 3. Број запослених

Графикон 4. Број спољних сарадника

Приликом оснивања ОЦД могу да бирају између 19 понуђених циљева
које промовишу, штите и унапређују, а такође могу да се определе и за „друге
циљеве“ који нису таксативно наведени у обрасцу за пријаву уписа, при чему је
могућ вишеструки избор (Ипсос стратеџик маркетинг, 2015).С обзиром да се
безбедност саобраћаја не помиње у оквиру понуђених циљева за потребе анкете
формулисан је нови скуп области деловања или опредељења према циљевима.
Највећи број организација, њих 17% се бави људским правима, 11% се бави науком
и образовањем, 13% хуманитарним активностима, 9% заштитом животне средине и
исто толико одрживим развојем. Свега 3% има област деловања која је у вези са
безбедношћу саобраћајем (графикон 5).

Наука и образовање

38%

11%

Људска права

17%

Одрживи развој
Заштита животне средине

3%
13%

9%

9%

Хуманиратне активности
Безбедност саобраћаја
Нешто друго

Графикон 5. Област деловања-опредељење према циљевима
На питање колико су пројеката организације реализовале у последње две године
26% организација је реализовало до три пројекта, 39% три до пет пројеката, 23%
пет до десет пројеката, а свега 12% је реализовало више од 10 пројеката (графикон
6).
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Када је реч о броју пројеката које организације реализовале у последње две
године значајан је проценат организација које нису реализовале ни један пројекат и
он износи 37%. До два пројекта је реализовало 34%, од два до 5 пројеката 24%, а
свега 5% организација је успело да реализује више од пет пројеката (графикон 7).
до 3

од 3 до 5

од 5 до 10

12%
23%

више од 10

ниједан

до 2

од 5 до 10

више од 10

26%

од 2 до 5

34%
24%

39%

37%
2%
3%

Графикон 6. Реализовани пројекти

Графикон 7. Реализовани пројекти
из безбедности саобраћаја

Анализом одговора који су се односили на сарадњу са локалном самоуправом
већина анкетираних је одговорила да су им главни сарадници приликом реализације
пројеката одговорна лица у општинама и градским управама и сл.
О могућности реализације пројеката доста говоре и приходи које организације
остварују у току једне године.
На питање које се односило на висину средстава којим су располагале у
претходној години свог ангажовања организације су дале одговоре који су сумирани
и приказани у графикону 8. Највећи проценат анкетираних, 32%, остварује приходе
за своју делатност до 50,000 динара, 27% приходује до 500,000 динара, 18% до
100,000 динара, итд., а најмањи проценат, од свега 2% располаже приходима који
су већи од 5,000,000 динара.
Задовољство сарадњом са локалном самоуправом исказало је само 22%
анкетираних, док је 51% изјавило да нису задовољни, а за одговор „нешто друго“
се изјаснило 26% анкетираних (графикон 9). Анкетирани су своју сарадњу са
локалном самоуправом углавном окарактерисали као добру, а највеће примедбе се
односе на чињеницу да та сарадња зна да буде често непродуктивна, а замерка се
односи и на висину финансијских средстава која се добијају по конкурсу/јавној
набавци, која не задовољавају и не подмирују стварне трошкове потребне за
реализацију пројекта.
до 50,000

1%
8%

13%

26%
32%

27%
19%

Да

до 100,000
до 500,000
до 1,000,000
до 5,000,000

23%

Не

51%
Нешто
друго

преко
5,000,000

Графикон 8. Приходи организације

Графикон 9. Сарадња са локалном
самоуправом задовољавајућа
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Када је реч о пројектима који се односе на безбедност саобраћаја, по изјавама
анкетираних, локална самоуправа често не препознаје потребу, а у већем броју
случајева није ни спремна или не жели да сарађује са ОЦД у тој области. Поред
наведеног истиче се и да су честе ситуације када се оглушује и не прихватају
различите иницијативе ОЦД. Разлози за такав приступ су комплексног карактера и
није предмет анализе у раду.

4.

ДИСКУСИЈА ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА

Резултати анкете, приказани у претходном поглављу пружају могућност да се на
постављена питања, која се могу сматрати и хипотезама, да адекватан одговор.
На питање: Да ли организације цивилног друштва препознају своје место у
систему безбедности саобраћаја? одговор је НЕ.
На питање: Да ли је достигнути ниво сарадње са локалним самоуправа адекватан
и усклађен са потребама грађана? Одговор је НИЈЕ.
На питање: Да ли имају финансијску моћ да реализују циљеве због којих су и
основане? Одговор је НЕМАЈУ.
Може се недвосмислено рећи да је и ово истраживање, које је реализовано у
2017. години потврдило и резултате свих досадашњих истраживања, које повремено
спроводе и друге организације, углавном под покровитељством и спонзорством
организација цивилног друштва из иностранства.
Разлози за овакво стање су комплексни, али суштински нису оправдани, јер је
Влада још 2010.године донела Уредбу (Службени гласник РС, бр. 26/10), којом је
озваничила постојање Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.
Задатак Канцеларије је да обавља стручне послове за потребе Владе који се
односе на старање о усклађеном деловању органа државне и локалне управе и
подстицање сарадње са организацијама цивилног друштва.
У циљу остваривања унутрашњих реформи и хармонизације са правним
тековинама ЕУ, током последње деценије у Србији су учињени значајни кораци у
правцу успостављања правног оквира за учешће организација цивилног друштва у
процесима израде прописа и стратешких докумената који се односе на безбедност
саобраћаја у локалним заједницама.
Између осталог, утврђена је обавеза јавности рада државних институција и право
јавности на приступ информацијама од јавног значаја, регулисана је општа
доступност закона и других прописа, предвиђена је могућност спровођења јавних
расправа и јавних слушања у процесу доношења закона, унапређен је систем еуправе и усвојене Смернице за укључивање организација цивилног друштва у
процес доношења прописа. Очигледно је да, без обзира што постоји правни оквир
за даљи развој и јачање ОЦД, све наведено није на прави начин заживело у пракси.
Чест је случај да су ОЦД извргнуте руглу и неповерењу јавности, што је био случај
и приликом реализације истраживања. Једна неформална група је на питања аутора
истраживања одговорила једном речју, а то је „Лопови“. Можда има и таквих
случајева у пракси, али испред највећег броја ОЦД стоје стручњаци, иза којих је
дугогодишњи рад у пракси, а мотивише их једино жеља да, успркос потешкоћама
са којима се суочавају на дневном нивоу, дају свој допринос друштву у коме живе
и земљи у којој су се родили. Све наведено се посебно односи на сарадњу локалне
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самоуправе са ОЦД код којих је безбедност саобраћаја приоритет, о чему сведочи и
ово истраживање.
Кључни резултати истраживања могу се свести на следеће: мали број ОЦД се
бави проблемом безбедности саобраћаја, мали број пројеката се реализује у пракси
и сарадња са локалном самоуправом је неадекватна и недовољна.

5.

ЗАКЉУЧАК

Резултати истраживања могу се сматрати веома индикативним и шаљу јасну
поруку о односу локалне самоуправе према ОЦД. Кључни показатељ је мали број
реализованих пројеката из безбедности саобраћаја. Разлози су комплексне природе.
Може се извести закључак да локална самоуправа не улаже превише напора у
сарадњу са ОЦД , јер очигледно није довољно свесна да је подстицање
партиципације грађана у животу локалне заједнице од великог значаја и за
квалитетнији рад локалне самоуправе. Може се извести закључак да је став локалне
самоуправе према партиципацији грађана амбивалентан, односно у јавности је
подржавају а у пракси све чине да је избегну.
С друге стране, реализација пројеката који захтевају учешће грађана је углавном
отежана јер они то сматрају наметнутом обавезом и нужним злом, а не важним
обликом демократизације и начина за подизања квалитета свог живота у локалној
заједници. То је последица, пре свега њихове слабе обавештености и развијености
њихове свести али истовремено је и неоспорна чињеница да велики број грађана
није спреман да изађе из своје зоне конфора и ничим условљено допринесе бољем
функционисању локалне заједнице.
У тој ситуацији отвара се огроман простор за рад и ангажовање ОЦД, а тиме и
реализацију пројеката који треба да унапреде квалитет живота свих грађана. Ако се
пође од сазнања да делатност саобраћаја задире у сваку пору људског живота за
очекивати је да ће се у будућности повећати број ОЦД које ће се бавити
проблематиком безбедности саобраћаја.
Идући ка том циљу све је присутнији тренд умрежавања, односно формирања
међусекторског партнерства, у коме узимају учешће поред ОЦД и локалне
самоуправе и јавне институције, чиме се увећава финансијска моћ за реализацију
озбиљнијих пројеката који се односе на безбедност саобраћаја. Таква партнерства
постају популарна и због стварања услова за подношење захтева за пројектно
финансирање из фондова ЕУ. У том партнерству могу да задовоље своје интересе
све заинтересоване стране: грађани, локална самоуправа, привреда и ОЦД.
Поред умрежавања у будућности би и примена методе Индекса добре управе
могла да има значајнији утицај на повећање нивоа безбедности саобраћаја у
општинама кроз интензивнију сарадњу са ОЦД. Примена те методе омогућава
мерење конкретне одговорности локалне самоуправе у овој области, где је улога
ОЦД, не само у функцији контролора, већ и партнера са заједничким циљем да
унапреде и побољшају квалитет живота грађана у свим сферама њиховог
функционисања, па и безбедности саобраћаја.
Организације цивилног друштва које се баве безбедношћу саобраћаја имају
кадар и знање а и искрену жељу да помогну локалној заједници да реши проблеме
са којима се она суочава. Зашто се не користи та могућност у већој мери, може да
буде питање за ново истраживање.
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ЗНАЧАЈ ОБЕЛЕЖАВАЊА БИЦИЛИСТИЧКИХ СТАЗА
ТЕРМОПЛАСТИКОМ У БОЈИ
THE IMPORTANCE OF MARKING BIKE LANES WITH
THERMOPLASTICS COLOR
Данијела Станковић1
Резиме: Бициклистичка стаза је пут намењен искључиво за кретање бицикала.
Бициклистичке стазе могу бити физички одвојене од коловоза а могу бити и обележене на
коловозу као бициклистичка трака. То обележавање може бити белом линијом или испуном
у боји и то најчешће црвеном, плавом или зеленом бојом. Поставља се питање да ли
обележавање бициклистичких стаза одређеним испуном у боји помаже како бициклистима
тако и возачима моторних возила да безбедније и лагодније учествују у саобраћају. У том
смислу, истражује се значај обележавања бициклистичких стаза термопластиком у боји, са
посебним освртом на ставове бициклиста и возача моторних возила према овако обележеним
бициклистичким стазама у Новом Саду. Први део истраживања је истакнут кроз два
инострана примера, а други део у виду две анкете у којима су испитаници бициклисти у првој
и возачи моторних возила у другој анкети, на територији Града Новог Сада. Обе анкете су
спроведене на по 400 испитаника. На основу ових анкета утврђен је позитиван став обе групе
испитаника према овако обележеним бициклистичким стазама, што ће у раду бити детаљније
приказано, као и евентуални предлози мера за побољшање овако обележених
бициклистичких стаза како би имале још ефикаснију примену.
Кључне речи: бициклистичке стазе, бициклисти, возачи, безбедност
Abstract: Bike lane is the path intended exclusively for moving bicycles. Bike lane can be
physically separated from the roadway or can be painted on the road. This marking can be painted
like a white line or lane filled with color (usually with red, blue or green color). The question is
whether the labeling of certain bike lanes filled with color, can be helpful for cyclists and motorists
for safer and more comfortable participation in traffic. In this regard, research is about the
importance of marking bike lanes with thermoplastics color, with special emphasis on the views of
cyclists and drivers of motor vehicles according to such a marked bicycle paths in Novi Sad. The
first part of the research was highlighted with two foreign cases, and the second part was highlighted
Данијела Станковић, дипл. инж. саобраћаја, практикант, Градска управа за саобраћај и путеве, Жарка
Зрењанина 2, Нови Сад, Србија, danijelanstankovic@gmail.com
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in the form of two questionnaire in which respondents in the first questionnaire are cyclists and in
the second questionnaire respondents are motorists in the city of Novi Sad. Both questionnaires were
conducted on 400 respondents. Based on two questionnaires, there is a positive attitude for both
groups respondents for such a marked bike trails, which will be presented with more details in this
work, as well as possible suggestions for the improvement of this measure of labeled bicycle paths
in order to have even a more efficient application.
Keywords: bike lanes, cyclists, drivers, safety.

1.

УВОД

Бициклистичка хоризонтална и вертикална сигнализација, представља било који
третман или комад инфраструктуре, чија је примарна сврха да се укаже на присуство
бициклиста, односно да се на путу направи наменска разлика између
бициклистичког, моторног и пешачког саобраћаја. У бициклистичку сигнализацију
спадају путокази, саобраћајни знаци, семафори, табле обавештења, али и
исцртавање односно ознаке на самом коловозу. За коначан изглед бициклистичког
симбола или стазе на коловозу узимају се у разматрање одговарајуће боје,
материјали, дизајн, као и читљивост скупа ових елемената, који чине коначан
резултат. Ово је неопходно како би сви учесници у саобраћају имали висок ниво
видљивости, брзу и лаку идентификацију, као и јасно значење бициклистичког
симбола или стазе.
У развијеним државама даје се на значају унапређења бициклистичке
инфраструктуре са циљем смањења моторизованог саобраћаја, а повећања
бициклистичког. У овом раду ће бити представљене иновације бициклистичких
трака из Лондона и већих градова Сједињених Америчких држава и кроз дате
примере значај и бенефити за бициклисте.
Од октобра месеца 2017. године у Новом Саду, бициклистичке стазе на
прелазима појединих раскрсница додатно се обележавају црвеном термопластиком
како би биле уочљивије. Како је ово новина на територији Града Новог Сада, путем
анкета испитани су ставови бициклиста и возача моторних возила за овако
обележене бициклистичке стазе. Након изнетог стања кроз поменуте примере и
анализу анкете која је спроведена, у раду ће се испитати значај обележавања
бициклистичких стаза термопластиком у боји и које су могуће користи за локалну
заједницу.

2.
2.1.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Лондонске бициклистичке супер траке: практичнији, бржи и
безбеднији бициклизам

Барклијеве бициклистичке супер или брзе траке (Barclays Cycle Superhighways)
су бициклистичке траке које повезују периферију града са централним делом
Лондона како би обезбедиле бициклистима безбеднију, бржу и директну вожњу до
центра града. Нуде низ предности бициклистима али исто тако и пешацима и другим
учесницима у саобраћају. Јула 2010. године две пробне (пилот) бициклистичке брзе
траке биле су отворене за бициклисте. Када се сви радови заврше, дванаест
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Барклијевих бициклистичких брзих трака ће оформити радијалну мрежу ка центру
града Лондона. Руте ових бициклистичких стаза су биране тако да пруже добру
географску покривеност, у смислу да њихова траса пролази у деловима града где
постоји велики број бициклиста, као и у деловима где постоји потенцијал за нове
бициклисте који ће бициклом ићи на посао. Руте су изабране у договору са локалним
властима, локалним бициклистичким групама и свим осталим интересним групама
из овог града. [1]
Бициклистичке брзе траке су јасно обележене (плави испун) и лако се користе.
Поседују путоказе на којима је обележено време трајања вожње до одређеног
одредишта, ознаке на путу као и везе ка другим бициклистичким стазама. Ширина
траке је минимум 1,5m а тамо где капацитети дозвољавају и до 2,5m и настављају
се кроз раскрснице. Унапређена зауставна линија је предвиђена на сигналисаним
раскрсницама, како би додатно обезбедила бициклисте да буду испред
заустављених моторних возила. Такође одређен број раскрсница је промењен
визуелно како би се обезбедио већи простор за бициклисте. [1]

Слика 1. Бициклистичке
траке у Лондону

2.2.

Слика 2. Путоказ за
бициклисте у Лондону

Слика 3. Вођење биц. траке
кроз раскрсницу у Лондону

Урбани бициклистички дизајн - бициклистички бокс

Бициклистички бокс је одређено подручје на челу саобраћајне траке на
сигналисаној раскрсници, који пружа бициклистима безбедан и прегледан пролаз
кроз раскрсницу за време чекања на црвеном сигналу. Оваква бициклистичка
сигнализација најчешће се примењује:
 На сигналисаним раскрсницама са великим капацитетом бициклиста, а
нарочито на оним са високофреквентним левим скретањима бициклиста
или високофреквентним десним скретањима моторних возила,
 У ситуацијама када има конфликтних тачака приликом левих и десних
скретања између бициклиста и моторних возила,
 Уколико постоји жеља за већом комоцијом левих скретања бициклиста,
 Када је неопходно лево скретање за праћење испројектоване постојеће
бициклистичке руте, за приступ заједничком путу или када
бициклистичка стаза прелази на леву страну улице,
 Када велики број моторних возила саобраћа десно кроз раскрсницу а
бициклисти настављају право. [2]
На сликама испод су приказани 3D концепти бициклистичког бокса.

Слика 4. Биц. бокс 1

Слика 5. Биц. бокс 2

Слика 6. Биц. бокс 3
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2.3.

Ставови бициклиста и возача моторних возила према обележеним
бициклистичким стазама црвеном термопластиком у Новом Саду

Истраживање је извршено помоћу две анкете. Анкете су конципиране тако да је
једна била намењена бициклистима а друга возачима моторних возила. На
територији Града Новог Сада, три раскрснице имају обележене прелазе
бициклистичких стаза кроз раскрсницу. То су: Булевар Европе и Булевар патријарха
Павла; Булевар ослобођења и Булевар цара Лазара и Булевар ослобођења, Футошка
улица и Јеврејска улица. Анкете су спроведене на по 400 испитаника. Један део
испитаника анкетиран је помоћу социјалних мрежа, а други део у саобраћајној
школи “Пинки“ путем анкетних листића. На основу урађених анкета извршена је
даља обрада података, па је на тај начин утврђен став бициклиста и возача моторних
возила.

Слика 7. Бул. ослобођења и Бул.цара Лазара

3.

Слика 8. Бул. ослобођења,
Футошка улица и Јеврејска улица

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА

За Барклијеве брзе бициклистичке стазе може се рећи да је такозвани “с краја на
крај пакет мера” који сваком бициклисти треба да обезбеди олакшану, безбедну,
брзу и атрактивну вожњу. Резултати истраживања које је спровео Transport for
London након лансирања две пробне брзе бициклистичке траке кажу да је број
бициклиста порастао дуж свих Барклијевих брзих бициклистичких стаза. У
циљаном истраживању у коме су испитаници били потенцијални бициклисти, 27%
испитаника је почело да користи бицикл као превозно средство од појаве
Барклијевих брзих бициклистичких стаза. Време путовања бициклом је скраћено за
5% у просеку, дуж обе бициклистичке стазе. Континуитет пружања плаве површине
на путу показао се популарним, јер се скоро две трећине испитаника осећа
сигурнијим са овако обележеном површином. Уопштено на крају, у саобраћају је
дат већи простор бициклистима, нарочито на раскрсницама и конфликтним тачкама.
[1]
Што се тиче бициклистичког бокса, предности које он нуди су повећана
видљивост бициклиста, смањује се време стизања бициклиста на зелено светло, од
времена када бициклиста чека на црвеном сигналу до времена када се зелени сигнал
упали, олакшано скретање у лево током индикације црвеног сигнала, ово се односи
на оне раскрснице на којима се овакве бициклистичке стазе пружају кроз
раскрсницу. Избегнути су конфликти десног скретања возила са бициклистима који
настављају право, на почетку зеленог сигнала. Даје се предност бициклистима
приликом проласка на сигналисаној раскрсници, Група бициклиста брзо очисти
улаз на раскрсници, уз минималне сметње осталом моторном саобраћају. Повећана
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безбедност пешака јер моторна возила не прилазе до самог пешачког прелаза,
односно не стају на пешачки прелаз.[2]

Слика 9. Њујорк

Слика 10. Ванкувер

Слика 11. Сан
Франциско

У анкети за бициклисте, од 400 испитаника, 267 је мушког а 133 женског пола,
према старости од 12 до 18 година је 76, од 19 до 36 је 214 и преко 36 година је 110
испитаника. Према активном коришћењу бицикла на територији Новог Сада, 142
(36%) испитаника користи бицикл сваког дана, 129 (32%) једном или више пута
недељно, 72 (18%) једном или више пута месечно, 49 (10%) неколико пута током
године и 16 (4%) испитаника не вози бицикл.

Слика 12. Процентуални приказ учесталости коришћења бицикла

На сликама 13 и 14 приказани су одговори испитаника процентуално према полу
и учесталости вожње, на питање “Да ли Вам обележена бициклистичка стаза
црвеном термопластиком помаже при преласку преко раскрснице“.

Слика 13. Полна структура

Слика 14. Структура према
учесталости вожње

У анкети за возаче мот. возила, од 400 испитаника, 246 је мушког а 154 женског
пола, према старости од 15 година је 27, од 16 до 17 је 53, затим од 18 до 20 је 24, од
21 до 23 је 10, од 24 до 54 је 280, од 55 до 64 је 4 и преко 64 година је 2 испитаника.
Према активном коришћењу мот. возила на територији Града Новог Сада, 161 (40%)
испитаника су активни возачи, 122 (30%) су активни возачи и мот. возила и бицикла,
78 (20%) нису активни возачи мот. возила али јесу бицикла и 39 (10%) испитаника
нису активни возачи мот. возила ни бицикла.
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Слика 15. Процентуални приказ учесталости коришћења мот. возила

Слика 16. Полна структура

Слика 17. Структура према
учесталости вожње

На сликама 16 и 17 приказани су одговори испитаника процентуално према полу
и учесталости вожње, на питање „Да ли Вам обележена бициклистичка стаза
црвеном термопластиком помаже да лакше уочите бициклисте на прелазу
раскрсница“ ?

4.

ДИСКУСИЈА

У овом истраживању постављен је задатак у коме ће се утврдити значај
обележавања бициклистичких стаза термопластиком. Први део истраживања
истакнут је кроз инострана искуства и резултате, а други део кроз сопствено
истраживање у виду две анкете. На основу иностраних примера и добијених
резултата у обе анкете, стиче се позитиван утисак о бициклистичким стазама
обележеним термопластиком у боји. На основу првог дела истраживања, уочава се
пораст бициклиста, повећана безбедност за њихово кретање, лагодније и
опуштеније кретање бициклиста на путу уз веће могућности маневрисања итд. У
другом делу истраживања према свим групама анкетираних бициклиста и возача
моторних возила преко 80% испитаника каже да им овако обележене бициклистичке
стазе помажу за безбеднију вожњу. Такође више од 85% испитаника свих категорија
би волели да су на свим већим раскрсницама у Новом Саду прелази бициклистичких
стаза обележени на овај начин.
Предлог за додатно појашњење чему служе овакве стазе, јесте налепница на
стази у облику бицикла, како би се учесници у саобраћају који нису имали прилике
да виде овако нешто лакше привикли на овакве новине.

5.

ЗАКЉУЧАК

Чињеница је да у поређењу с другим уобичајеним превозним средствима бицикл
је мање опасан по загађење околине, а уједно има и врло позитивног учинка на
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здравље људи који га користе. Бројни градови осигуравају за бициклисте различиту
инфраструктуру која им олакшава вожњу. То су одвојене бициклистичке стазе,
посебна места за одлагање бицикала, делови града у које је могуће доћи искључиво
бициклом или пешице, бициклистичке стазе које се додатно обележавају
термопластиком како би биле уочљивије итд. У првом делу истраживања страни
примери показују да са додатним обележавањем бициклистичких трака
термопластиком, број бициклиста расте и стварају се бољи услови за њихово
кретање. На основу анкете бициклиста и возача моторних возила која је спроведена
на територији Града Новог Сада, преко 80% свих испитаника каже да им обележена
бициклистичка стаза термопластиком помаже при преласку преко раскрснице, као
и то да би волели да су све веће раскрснице у Новом Саду обележене на овај начин.
Развијање бициклистичке инфраструктуре је од изузетног значаја за човечанство,
јер се са повећањем бициклистичког саобраћаја побољшава и квалитет живота људи
у градовима.

6.

ПРИЗНАЊА

Захваљујем се Градској управи за саобраћај и путеве у Новом Саду, који су
подржали идеју, као и „Новосадској биц. иницијативи“, „Invictabike shopu”, “Vector“
продавници бицикала на дељењу анкета путем социјалних мрежа и СШ „ПИНКИ“ју.

7.
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IDENTIFIKACIJA I RANGIRANJE OPASNIH DEONICA NA
RURALNIM PUTEVIMA: STUDIJA SLUČAJA PUT IB-21
IDENTIFICATION AND RANKING OF DANGEROUS SECTIONS ON
RURAL ROADS: CASE STUDY IB-21 ROAD
Spasoje Mićić1, Dragan Jovanović2, Boško Matović3, Miloš Pljakić4, Svetlana Bačkalić5
Rezime: Pregled i analiza deonica putne mreže je prvi korak u procesu unapređenja bezbednosti
određene deonice puta. Rezultat pregleda i analize mreže je lista deonica rangiranih prema nivou
rizika od nezgoda i njihovih posledica. U radu je izvršena komparacija tradicionalnih metoda za
identifikaciju opasnih deonica (metoda frekvencije saobraćajnih nezgoda i metoda stope
saobraćajnih nezgoda) i empirijske Bajesove metode. Posmatrane su deonice državnog puta IB-21
(prema ranijoj klasifikaciji: magistralni put M-21). Rezultati istraživanja pomažu upravljaču puta da
izabere najadekvatniji metod za identifikaciju opasnih deonica, kako bi resurse za poboljšanje
bezbednosti saobraćaja investirali što efektnije i racionalnije.
Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, ruralni putevi, opasne deonice.
Abstract: Network screening is the ﬁrst step in the road section safety improvement process. The
result of network screening is a list of road section that are ranked by the dangers they produce. The
paper compares the traditional methods for identifying dangerous road section (method of accidents
frequency and method of accident rate) and empirical Bajes method. The road sections of the state
road IB-21 were examined (according to the previous classification: the main road
M-21). The results of the survey will help the the road authorities to choose the most appropriate
method for identifying dangerous road section in order to invest the resources to improve traffic
safety as efficiently and rationally as possible.
Keywords: Road safety, rural roads, dangerous road section.
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1.

UVOD

Pregled i analiza putne mreže je prvi korak u procesu unapređenja bezbednosti puta i
predstavlja proces pregleda putne mreže radi identifikacije opasnih lokacija (deonica,
odsek, segment, raskrsnica i sl.) i rangiranja istih, od najvjerovatnijih do najmanje
verovatnih, prema potencijalu za preduzimanje kontramera (AASHTO, 2010). Efikasno
upravljanje putnom mrežom započinje identifikacijom lokacija koje zahtevaju dodatno
ispitivanje bezbednosti. Veoma važno je imati efikasan proces identifikacije, u suprotnom
dolazi do nepotrebnog trošenja ionako oskudnih resursa na pogrešno određene lokacije, a
stvarno opasne lokacije neće biti identifikovane u ovom procesu.
Metoda rangiranja se, pored metode kliznog prozora i metode traženja vrhova, koristi
u procesu analize bezbednosti putne mreže (AASHTO, 2010). Lokacije su rangirane na
osnovu najveće vrednosti problema, u zavisnosti od izabrane metodologije identifikacije.
U prethodnom periodu različite metode rangiranja deonica putne mreže su primenjene u
procesu identifikacije opasnih lokacija na putnoj mreži. Jedna od prvih metoda
identifikacije opasnih lokacija, koju odlikuje jednostavnost u primeni je metoda
frekvencije saobraćajnih nezgoda – CF metoda (Zegeer, 1986). Mnogi subjekti koriste
ovaj metod za izbor inicijalne grupe opasnih lokacija za dalju analizu. Za izbor opasnih
lokacija mora se prvo utvrditi kritična vrednost (npr. 10 ili više saobraćajnih nezgoda
godišnje), s tim da kritična vrednost mora biti postavljena razumno, tako da subjekti mogu
identifikovane lokacije detaljnije istražiti. Ako je broj saobraćajnih nezgoda na nekoj
lokaciji jednak ili veći od kritične vrednosti, lokacija je označena kao opasna lokacija
(Zegeer, 1981). Obzirom da CF metod ne uzima u obzir izloženost, metoda stope
saobraćajnih nezgoda (CR metoda) je primenjena u identifikaciji opasnih lokacija (Hauer,
1995), jer se upotrebom izloženosti normalizuje frekvencija saobraćajnih nezgoda. Da bi
se uzeli u obzir troškovi saobraćajnih nezgoda razvijena je EPDO metoda. Primenom
EPDO metode upoređuje se relativna važnost saobraćajnih nezgoda sa materijalnom
štetom u odnosu na saobraćajne nezgode sa povređenim i poginulim licima (Donnell &
Mason, 2004). Ovom metodom uzimaju se u obzir posledice saobraćajnih nezgoda, ali se
ne uzima u obzir izloženost. U prethodnim godinama, metoda kritične stope saobraćajnih
nezgoda (CCR metoda) je često korišćena u praksi. Ona upoređuje stopu saobraćajnih
nezgoda na svakoj lokaciji sa kritičnom stopom saobraćajnih nezgoda za slične lokacije
(Lu & Weng, 2010). Razmatra izloženost i obezbeđuje adekvatan nivo statističke
pouzdanosti. Sve navedene tradicionalne metode se mogu razlikovati u svojim pristupima,
ali sve dele isti problem, a to je problem regresije ka srednjoj vrednosti. Da bi se rešio ovaj
problem primenjena je empirijska Bajesova metoda – EB metoda (Cheng & Washington,
2008). EB metoda kombinuje podatke o saobraćajnim nezgodama na određenoj deonici sa
frekvencijom saobraćajnih nezgoda, koja je utvrđena prediktivnim modelom. Obzirom da
koristi prediktivni model ima mogućnost otkrivanja skrivenih bezbednosnih problema,
koje druge metode ne mogu utvrditi. Nakon izvršene identifikacije opasnih deonica,
rezultat pregleda i analize je lista deonica koje su rangirane prema opasnostima koje
proizvode tj. predstavljaju prioritete za detaljne inženjerske istrage, radi identifikacije
faktora, obrazaca saobraćajnih nezgoda i potencijalnih kontramera (Hauer et al., 2002;
Hauer et al., 2004). Ni jedan metod identifikacije opasnih deonica nije generalno
superiorniji u odnosu na druge. Sve metode imaju ograničenja i nedostatke u primeni.
Cilj ovoga rada je poređenje različitih metoda identifikacije opasnih deonica na ruralnim
putevima. Pored toga, predstaviće se prednosti i nedostaci analiziranih metoda i izvršiće
testiranje konzistentosti metoda u identifikaciji opasnih deonica tokom vremena.
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2.

MATERIJAL I METODE

2.1.

Prikupljanje podataka

U istraživanju je posmatran državni put IB-21 (Slika 1). Ukupna dužina puta je
348,014 km, podeljen na 39 deonica (Tabela 1). Put sadrži jednu kolovoznu i dve
saobraćajne trake. Za navedene deonice prikupljeni su podaci o dužini deonice,
saobraćajnom opterećenju i saobraćajnim nezgodama. Obzirom da za 7 deonica nisu bili
dostupni podaci o saobraćajnom opterećenju (radi se o gradskim deonicama), iste su
isključene iz dalje analize. Nakon isključivanja spornih deonica, analiza je sprovedena na
32 deonice državnog puta IB-21, ukupne dužine 340,249 km.

Slika 1. Trasa puta državnog puta IB-21, period 2006 -2011.

Podaci o saobraćajnim nezgodama dobijeni su iz Jedinstvenog informacionog sistema
MUP-a Republike Srbije za vremenski period 2006-2011. godina. U ovom vremenskom
periodu, na državnom putu IB-21, dogodilo se 3.268 saobraćajnih nezgoda. Iz baze
podataka JP „Putevi Srbije“ preuzeti su podaci o saobraćajnom opterećenju na državnim
putevima IB reda za period 2006 -2011. godine i podaci o dužinama deonica državnog
puta IB-21.
Tabela 1. Deonice državnog puta IB-21, period 2006 -2011.
ID
deonice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Oznaka
deonice
2088
2089
2090
2164
2092
2093
2094
0178
1781
0166
0179
0180
0181
1811
0182
0183
0184
0185
0186
0187

Naziv saobraćajne deonice
N.Sad (Petrov.) – Irig 1
Irig 1 – Irig 2
Irig 2 – Ruma 5 (Golub.)
Ruma 5(Golub.) – Ruma 3
Ruma 3 – Ruma 1 (za Rumu)
Ruma 1 (za Rumu) – Jarak
Jarak – gr. APV (Šabac)
gr. APV (Šabac) – Šabac 1
Šabac 1 – Šabac 2
Šabac 2 – Dumača
Dumača – Lojanice
Lojanice - Matijevac
Matijevac - Draginje
Draginje – Draginje 1
Draginje 1 – za Š. Kamenicu
Š. Kamenicu - Koceljeva
Koceljeva – Družetić
Družetić – Gola Glava
Gola Glava – Slatina
Slatina – Valjevo

ID
deonice
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Oznaka
deonice
0188
0189
0190
0191
0192
0102
0195
0196
0197
0198
1981
0199
1480
0200
0201
0202
0203
0204
0205

Naziv saobraćajne deonice
Valjevo – Valjevo (Brežđe)
Valjevo (Brežđe) – Kaona
Kaona – Kosjerić
Kosjerić – za Sastavke
za Sastavke – Požega
Požega – Užice
Užice – Bela Zemlja
Bela Zemlja – Kneževići
Kneževići – Čajetina
Čajetina – Rzav
Rzav – za Ljubiš
za Ljubiš – К. Брод (P. banja)
K. Brod (P. banja) – K. Brod
K. Brod – Nova Varoš
Nova Varoš – Bistrica
Bistrica – Prijepolje
Prijepolje – Kolovrat
Kolovrat – Mijoska
Mijoska – gr. CG (Gostun)
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Da bi se mogle porediti konkurentske metode, a na osnovu prikupljenih informacija za
šestogodišnji period, formirana je baza podataka, u Microsoft Excel-u, za dva trogodišnja
vremenska perioda: period 2006-2008. godine (period 1) i period 2009-2011. godine
(period 2). U integrisanoj bazi sadržani su podaci o saobraćajnim nezgodama,
saobraćajnom opterećenju i dužinama deonica. Na 32 posmatrane deonice u prvom
vremenskom periodu dogodile su se 1.943 saobraćajne nezgoda, a u drugom 1.258
saobraćajnih nezgoda. Maksimalan prosečni godišnji dnevni saobraćaj (PGDS) na
posmatranim deonicama u prvom periodu iznosio je 23.424 voz/dan, dok je u drugom
periodu iznosio 27.821 voz/dan.
2.2.

Metode identifikacije opasnih deonica

U prethodnom periodu mnogi alati, metode i mere su razvijene, kako bi pomogle u
procesu identifikacije opasnih deonica i primeni odgovarajućih kontramera. Metode za
identifikaciju opasnih deonica, između ostalog, uključuju tradicionalne metode kao što su:
CF metoda, CR metoda i CCR metoda. Pored njih, u radu je istražena i savremena metoda
tj. EB metoda. Komparacija primenjenih metoda izvšena je pomoću 3 testa u dva
vremenska perioda. Primenjeni su test konzistentnosti lokacije, test konzistentnosti
metode i test ukupne razlike ranga (Cheng & Washington, 2008; Montella, 2010). Metod
koji ima najbolje performanse na navedenim testovima je najpogodniji za identifikaciju
opasnih deonica na državnim putevima IB reda.
2.2.1. Metoda frekvencije saobraćajnih nezgoda
Najjednostavniju metodu identifikacije opasnih deonica predstavlja CF metoda. Za
identifikaciju opasnih deonica koristi samo broj saobraćajnih nezgoda u određenom
vremenskom periodu. Primenjujući ovaj metod, deonice su rangirane u opadajućem
redosledu posmatrane frekvencije saobraćajnih nezgoda. Da bi se mogle porediti putne
deonice različite dužine, ukupan broj saobraćajnih nezgoda je podeljen sa dužinom
deonice i vremenskim periodom (Montella, 2010). Osnovne prednosti CF metode su
jednostavnost u upotrebi i mali zahtevi u pogledu podataka. Sa druge strane, CF metoda
ne uzima u obzir regresiju ka srednjoj vrednosti, uticaj PGDS-a, posledice saobraćajnih
nezgoda, te proizvodi greške u proceni deonica veće dužine i visokog PGDS-a.
Frekvencija saobraćajnih nezgoda se računa prema formuli (AASHTO, 2010):
𝐶𝐹 =

𝑁
𝐿∗𝑡

[𝑛𝑒𝑧⁄𝑘𝑚/𝑔𝑜𝑑]

(1)

gdje je: CF – frekvencija saobraćajnih nezgoda, N – broj saobraćajnih nezgoda, L – dužina
deonice, t – vremenski period.
2.2.2. Metoda stope saobraćajnih nezgoda
Ova metoda poredi broj saobraćajnih nezgoda na određenoj deonici sa brojem vozila
ili brojem pređenih kilometara na toj deonici. Deonice su rangirane u opadajućem
redosledu prema stopi saobraćajnih nezgoda. Za razliku od CF metode, primenom CR
metode mogu se računati bezbednosni efekti koji se mogu pripisati promenama u
PGDS-u. Stopa saobraćajnih nezgoda se izražava kao broj saobraćajnih nezgoda po milion
vozilo kilometara. Prednosti CR metode su jednostavnost u upotrebi, mali zahtevi u
pogledu podataka i razmatranje uticaja izloženosti/saobraćaja. Nedostatke predstavljaju
nerazmatranje regresije ka srednjoj vrednosti, pretpostavka linearne veze između PGDS102
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a i saobraćajnih nezgoda i greška koja se javlja kod procjene na kraćim deonicama i
deonicama sa niskim PGDS-om. Stopa saobraćajnih nezgoda se računa prema formuli
(Lim & Kweon, 2013):
𝐶𝑅 =

𝑁∗106

(2)

𝑃𝐺𝐷𝑆∗365∗𝐿∗𝑡

gdje je: CR – stopa saobraćajnih nezgoda, N – broj saobraćajnih nezgoda, PGDS –
prosečan godišnji dnevni saobraćaj, L – dužina deonice, t – vremenski period.
2.2.3.

Metoda kritične stope saobraćajnih nezgoda

CCR metoda ili metoda za kontrolu kvaliteta stope nezgoda (engl. rate quality control
method) utvrđuje da li je stvarna stopa saobraćajnih nezgoda na deonici puta abnormalno
visoka u odnosu na prosečnu stopu saobraćajnih nezgoda na sličnim deonicama (Lu &
Weng, 2010). Prednosti CCR metode se ogledaju u smanjivanju prezastupljenosti deonica
sa niskim PGDS-om, uzimanje u obzir varijanse u podacima o saobraćajnim nezgodama,
uspostavljanje praga za poređenje sa CR metodom i razvrstavanje deonica u potkategorije.
Nedostaci ove metode su nerazmatranje regresije ka srednjoj vrednosti i pretpostavka
linearne veze između PGDS-a i saobraćajnih nezgoda. Kritična stopa saobraćajnih
nezgoda računa se prema formuli (AASHTO, 2010):
𝐶𝐶𝑅 = 𝐶𝑅𝑎 + [𝑃 ∗ √

𝐶𝑅𝑎

𝐸𝑋𝑃𝑂

]+[

1
2∗𝐸𝑋𝑃𝑂

]

(3)

gdje je: CCR – kritična stopa saobraćajnih nezgoda, 𝐶𝑅𝑎 – prosečna stopa saobraćajnih
nezgoda na sličnim deonicama (𝐶𝑅𝑎 = ∑𝑖=1(𝑃𝐺𝐷𝑆 ∗ 𝐶𝑅)⁄∑𝑖=1 𝑃𝐺𝐷𝑆), P – p-vrijednost
za odgovarajući interval poverenja (npr. za interval poverenja 95% iznosi 1,645), EXPO
– izloženost (𝐸𝑋𝑃𝑂 = (𝑃𝐺𝐷𝑆 ∗ 365 ∗ 𝐿 ∗ 𝑡)⁄106 ).
2.2.4.

Empirijska Bajesova metoda

EB metoda je statistička metoda koja kombinuje posmatranu frekvenciju saobraćajnih
nezgoda sa predviđenom frekvencijom saobraćajnih nezgoda, koristeći prediktivne
modele (Poasnov, NB, ZIP, ZINB i dr.), za izračunavanje očekivane frekvencije
saobraćajnih nezgoda za lokaciju odnosno deonicu od interesa. Ovom metodom očekivan
broj saobraćajnih nezgoda se „vuče“ prema srednjoj vrednosti, uzimajući u obzir problem
regresije ka srednjoj vrednosti. U EB proceduri, prvo se koristi prediktivni model
frekvencije saobraćajnih nezgoda za određivanje predviđenog broja saobraćajnih nezgoda
na određenoj deonici u određenom vremenskom periodu. Za potrebe ovog istraživanja
razvijen je prediktivni model frekvencije saobraćajnih nezgoda, predstavljen formulom:
𝑁𝑝𝑟𝑒𝑑𝑣𝑖đ𝑒𝑛𝑜 = 𝜇̂ = exp(1,77346 + 0,077832 ∗ 𝐿 + 0,0000595 ∗ 𝑃𝐺𝐷𝑆)

(4)

gdje je: Npredviđeno = μ̂ – predviđen broj saobraćajnih nezgoda na deonici, L – dužina
deonice, PDGS – prosečan godišnji dnevni saobraćaj.
Očekivana frekvencija saobraćajnih nezgoda se računa kao ponderisani prosek
predviđene i posmatrane frekvencije saobraćajnih nezgoda, prema formuli (Montella,
2010):
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𝑁𝑜č𝑒𝑘𝑖𝑣𝑎𝑛𝑜 = 𝑤 ∗ 𝑁𝑝𝑟𝑒𝑑𝑣𝑖đ𝑒𝑛𝑜 + (1 − 𝑤) ∗ 𝑁𝑝𝑜𝑠𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑛𝑜

(5)

gdje je: Nočekivano – očekivan broj saobraćajnih nezgoda na deonici, Nposmatrano –
posmatran broj saobraćajnih nezgoda na deonici, w – težinski faktor, koji se procenjuje na
osnovu formule (Montella, 2010):
𝑤=

1
1+(𝛼∗𝑁𝑝𝑟𝑒𝑑𝑣𝑖đ𝑒𝑛𝑜 )

(6)

gdje je α – disperzioni parametar.
Primjena EB metode je izvršena kroz potencijal za unapređenje bezbjednosti lokacije
–PSI (Gan et al. 2012), koji predstavlja razliku između očekivane i predviđene frekvencije
saobraćajnih nezgoda na posmatranoj lokaciji. Kada PSI ima vrijednost veću od 0,
posmatrana lokacija se smatra nebezbjednom i potrebno je dalje istraživati. Prednosti u
primjeni EB metode ogledaju se u rješavanju problema regresije ka srednjoj vrijednosti,
pretpostavka nelinearne veze između frekvencije saobraćajnih nezgoda i izloženosti i
mogućnosti identifikacije i prioritizacije lokacija prema njihovom potencijalu za
unapređenje bezbjednosti. Nedostatke predstavljaju neophodna statistička ekspertiza,
potreba za funkcijom performansi bezbjednosti ili prediktivnim modelom frekvencije
saobraćajnih nezgoda i potreba za podacima.
3.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Metode, opisane u poglavlju 2, primenjene su u identifikaciji opasnih deonica na
državnom putu IB-21. Rezultati procene konkurentskih metoda prikazani su u Tabeli 2.
Takođe, identifikovano je 5% (2 deonice) i 20% (6 deonica) najopasnijih deonica
primenom ovih metoda u dva trogodišnja vremenska perioda. Primenom CF metode
najkritičnije deonice u prvom periodu su deonice 1 (6,22 nez/km/god) i 37 (6,16
nez/km/god). U 20% opasnih deonica spadaju i deonice 27 (5,74 nez/km/god), 29 (3,37
nez/km/god), 28 (3,44 nez/km/god) i 30 (3,03 nez/km/god). U drugom periodu 5%
najopasnijih deonica identifikovanih ovom metodom su deonice 27 i 1, dok u 20% opasnih
deonica pored njih spadaju i deonice 37, 38, 29 i 28. Nakon CF metode primnjena je CR
metoda, koja uzima u obzir uticaj izloženosti. U periodu 1, kao najopasnije deonice
identifikovane su deonice 37 (1,71 nez/milion voz/km/god) i 30 (0,94 nez/milion
voz/km/god). Pored njih u 20% deonica spadaju deonice 35 (0,89 nez/milion voz/km/god),
34 (0,87 nez/milion voz/km/god), 1 (0,74 nez/milion voz/km/god) i 11 (0,71 nez/milion
voz/km/god). Za period 2 identifikovane su deonice 37 i 34 (5% najopasnijih deonica), te
deonice 27, 18, 1 i 38 (20% najopasnijih deonica). CCR metoda je u prvih 5% opasnih
deonica identifikovala deonice 37 (0,58 nez/milion voz/km/god) i 35 (0,53 nez/milion
voz/km/god) u prvom periodu. Deonice 30 (0,62 nez/milion voz/km/god), 34 (0,56
nez/milion voz/km/god), 1 (0,48 nez/milion voz/km/god) i 11 (0,53 nez/milion
voz/km/god) spadaju u 20% najopasnijih deonica. Prema CCR metodi, deonica je
identifikovana kao opasna, ako je stvarna stopa saobraćajnih nezgoda na posmatranoj
deonici veća ili jednaka kritičnoj stopi saobraćajnih nezgoda na toj deonici. U drugom
periodu deonice 37 i 34 spadaju u 5% najopasniji deonica, dok pored njih u 20%
najopasniji deonica spadaju i deonice 1, 27, 35 i 39.
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Tabela 2. Rezultati procene četiri metode za identifikaciju prvih 5% i 20% deonica
Period 1 (2006-2008)

Period 2 (2009-2011)

ID
deonice

CF
metoda

CR
metoda

CCR
metoda

EB metoda
(PSI)

CF
metoda

CR
metoda

CCR
metoda

EB metoda
(PSI)

1
3
5
6
7
8
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39

6.22
1.76
1.36
3.03
1.84
2.39
2.44
0.96
1.64
1.26
0.90
0.91
0.85
0.14
0.87
0.92
0.00
0.00
0.10
0.03
5.74
3.44
3.73
3.03
1.60
1.48
2.60
2.50
1.84
6.16
1.44
2.16

0.74
0.21
0.18
0.41
0.24
0.31
0.71
0.29
0.67
0.46
0.36
0.40
0.35
0.05
0.26
0.35
0.00
0.00
0.04
0.00
0.69
0.41
0.67
0.94
0.51
0.48
0.87
0.89
0.51
1.71
0.24
0.36

0.48
0.50
0.53
0.52
0.48
0.68
0.53
0.64
0.59
0.57
0.70
0.62
0.75
0.60
0.52
0.50
0.53
0.54
0.55
0.47
0.50
0.51
0.52
0.62
0.55
0.51
0.56
0.53
0.54
0.58
0.77
0.47

260.76
1.25
-8.82
26.61
9.25
-14.79
61.67
-3.60
18.53
12.91
-3.48
1.77
-4.74
-11.06
6.43
2.51
-31.87
-24.23
-16.77
-125.96
100.08
27.45
60.38
19.27
24.18
41.82
44.26
81.67
30.00
74.53
-12.86
30.53

4.16
1.18
1.30
1.66
1.26
0.68
1.56
0.75
0.80
0.45
0.51
0.79
1.02
0.35
0.77
0.63
0.00
0.00
0.00
0.05
4.53
2.05
2.19
1.78
0.98
0.93
1.88
1.43
1.12
4.15
2.88
1.10

0.46
0.13
0.15
0.19
0.15
0.08
0.38
0.22
0.29
0.14
0.17
0.34
0.48
0.15
0.19
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.48
0.23
0.28
0.44
0.30
0.30
0.63
0.44
0.30
0.95
0.46
0.39

0.30
0.32
0.34
0.33
0.30
0.46
0.34
0.43
0.39
0.37
0.46
0.42
0.55
0.43
0.33
0.32
0.35
0.36
0.36
0.30
0.32
0.33
0.33
0.40
0.36
0.33
0.37
0.34
0.35
0.38
0.54
0.32

128.06
-22.65
-16.35
-7.04
-43.27
-21.73
26.87
-5.77
0.87
-7.47
-7.09
-0.17
-3.39
-6.96
-2.24
-26.07
-31.68
-23.26
-21.52
-163.51
61.41
-2.94
13.12
4.39
6.49
8.95
27.16
31.79
9.46
43.68
-10.84
2.24

Napomena:

predstavlja 5%, a

predstavljaju 20% opasnih deonica

Na kraju primenjena je EB metoda kroz potencijal za unapređenje bezbednosti
deonice. Primenom EB metode, 5% najopasnijih deonica identifikovanih u oba perioda
predstavljaju deonice 1 (PSI1= 260,76 nezgoda odnosno PSI2=128,06 nezgoda) i 27 (PSI1=
100,08 nezoda odnosno PSI2=61,41 nezgoda). Pored njih, u prvom periodu, u 20%
najopasnijih deonica spadaju i deonice 35, 37, 11 i 29. U drugom periodu, u 20%
najopasnijih deonica spadaju deonice 37, 35, 34, 11.
Kako bi se uporedile konkurentske metode identifikacije opasnih deonica primenjena
su tri testa tj. test konzistentnosti lokacije (T1), test konzistentnosti metode (T2) i test
ukupne razlike ranga (T3). Iz testa T1 utvrđeno je da EB metoda ima najbolje performanse
u pogledu konzistentnosti lokacije u odnosu na druge metode identifikacije opasnih
deonica (Tabela 3). EB metodom je utvrđena najveća frekvencija saobraćajnih nezgoda u
periodu 2 za identifikaciju 5% i 20% opasnih deonica tačnije 366 nez/km/god odnosno
607 nez/km/god. Na drugom mestu nalazi se CF metoda sa frekvencijom saobraćajnih
nezgoda u periodu 2 od 314 nez/km/god (5% opasnih deonica) odnosno 543 (20% opasnih
deonica). Kod identifikacije 5% opasnih deonica slede CCR, pa CR metoda, dok kod
identifikacije 20% opasnih deonica ove metode imaju jednake performanse.
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Metoda
CF
CR
CCR
EB (PSI)

Tabela 3. Test konzistentnosti lokacije
α=0.95
314 (2)
84 (4)
130 (3)
366 (1)

α=0.80
543 (2)
505 (3)
505 (3)
607 (1)

Napomena: α=0.95 i α=0.80 predstavljaju 5% i 20% identifikovanih opasnih deonica

U tabeli 4. predstavljeni su rezultati T2 testa. Najbolje performanse na ovom testu
prilikom identifikacije 5% opasnih deonica pokazala je EB metoda. Naime, tokom dva
vremenska perioda ovom metodom su identifikovane iste 2 deonice kao opasne. Ostale
metode su identifikovale po 1 identičnu deonicu kao opasnu tokom dva vremenska
perioda. Za identifikaciju 20% opasnih deonica EB metodom i CF metodom
identifikovano je po 5 istih deonica u dva vremenska perioda. Zatim sledi CCR metoda sa
4 iste deonica u dva vremenska perioda. Najlošije performanse na ovom testu pokazala je
CR metoda.
Metoda
CF
CR
CCR
EB (PSI)

Tabela 4. Test konzistentnosti metode
α=0.95
1 (50,00%)
1 (50,00%)
1 (50,00%)
2 (100,00%)

α=0.80
5 (83,33%)
3 (50,00%)
4 (66,67%)
5 (83,33%)

Napomena: α=0.95 i α=0.80 predstavljaju 5% i 20% identifikovanih opasnih deonica

Poslednji test korišćen za poređenje konkurentskih metoda je T3 test (Tabela 5.).
Ponovo je EB metoda pokazala najbolje performanse u odnosu na druge metode. Ova
metoda ima najmanju sumiranu razliku ranga deonica kako kod identifikacije 5% opasnih
deonica, tako i kod identifikacije 20% opasnih deonica. Zatim slede CF metoda, pa CCR
metoda. CR metoda ima najgore preformanse u pogledu ovog testa.
Metoda
CF
CR
CCR
EB (PSI)

Tabela 5. Test ukupne razlike ranga
α=0.95
4 (2)
7 (4)
5 (3)
0 (1)

α=0.80
8 (2)
54 (4)
26 (3)
6 (1)

Napomena: α=0.95 i α=0.80 predstavljaju 5% i 20% identifikovanih opasnih deonica

Uzimajući u obzir rezultate sprovedenih testova zaključeno je da EB metoda ima
najbolje performanse prilikom identifikacije opasnih deonica u odnosu na druge
posmatrane metode. Takođe, rezultati sva tri testa su pokazali da CR metoda ima najlošije
performanse prilikom identifikacije opasnih deonica.
4.

DISKUSIJA I ZAKLJUČAK

Identifikacija opasnih deonica je jedan od ključnih koraka kod planiranja i alokacije
ljudskih i materijalnih resursa. U radu je izvšena identifikacija opasnih deonica na
ruralnim putevima primenom četiri metode identifikacije opasnih deonica. Komparativna
analiza konkurentskih metoda izvršena je primenom testa konzistentnosti lokacije, testa
konzistentnosti metode i testa ukupne razlike ranga.
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Testovi su pokazali da EB metoda ima bolje performanse nego druge metode
identifikacije opasnih deonica. Rezultati testova su pokazali da je EB metoda
najkonzistentnija i najpouzdanija metoda, što je u skladu sa prethodnim istraživanjima
(Cheng & Washington, 2008; Montella, 2010). U ovom istraživanju CF metoda je imala
bolje rezultate na T1, T2 i T3 testovima nego CCR i CR metode, što je u skladu sa
prethodnim istraživanjima (Persaud et al., 1999; Elvik, 2007; Cheng & Washington, 2008;
Elvik, 2008). CCR metoda je pokazala bolje rezultate nego CR metoda na skoro svim
testovima, osim kod identifikacije 20% najopasnijih deonica na T1 testu i kod
identifikacije 5% najopasniji deonica na T2 testu, kada su imale iste vrednosti testova. CR
metoda se generalno pokazala kao najnepouzdanija i najnekonzistentnija metoda u
identifikaciji opasnih deonica tokom vremena. Ovaj podatak je zabrinjavajući, obzirom da
većima subjekata koristi ovaj metod (Montella, 2010).
Primenom EB metode, na osnovu njihovog PSI, identifikovano je 5% i 20%
najopasniji deonica na državnom putu IB-21. Radi se o deonicama 1 (Novi Sad
(Petrovaradin) – Irig 1 (Krušedol)), 27 (Užice – Bela Zemlja), 35 (Nova Varoš –Bistrica),
37 (Prijepolje – Kolovrat), 11 (Dumača –Lojanice), 34 (Kokin Brod – Nova Varoš) i 29
(Kneževići - Čajetina). U zavisnosti od raspoloživih sredstava upravljač puta bi ljudske i
materijalne resurse trebao usmeriti na ove deonice. Potrebno je izvršiti istraživanje
lokalnih faktora koji doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda na ovim deonicama.
Rezultati istraživanja će pomoći upravljaču puta da izabere najadekvatniji metod za
identifikaciju opasnih deonica, te da izvrši rangiranje istih, kako bi resurse za poboljšanje
bezbednosti saobraćaja investirali što efektnije i racionalnije. Pored toga, lokalne
samouprave, na čijoj teritoriji se nalaze državni putevi IB reda, mogu imati koristi kod
izrade prostorno-planske i projektne dokumentacije i kod studija „pre i posle“.
Dalja istraživanja treba da budu usmerena i na druge vrste puteva (lokalne, urbane i
sl.). Takođe, metode korišćene u ovom istraživanju mogu se primeniti i na prostorne
jedinice posmatranja na lokalnom nivou, kao što su raskrsnice.

5.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ ПУТНИХ ПРЕЛАЗА НА
МРЕЖИ САОБРАЋАЈНИЦА ЗАЈЕДНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
CRITERIA FOR OPTIMIZATION LEVEL CROSSING IN ROAD
NETWORK OF LOCAL COMMUNITY
Томислав Михајловић1
Резиме: Путни прелази, као веома опасна места и "црне тачке", захтевају свеобухватан
третман при изради техничке документације, а који за крајњи циљ има смањење броја
ванредних догађаја на њима, тј. смањење људских жртава и материјалне штете
проузрокованих сударима возила два потпуно различита вида саобраћаја. Зато сваки захтев
за решавањем укрштаја друмске саобраћајнице са железничком пругом треба детаљно и
појединачно анализирати сагледавајући ширу зону, односно дужи потез на којима путни
прелаз егзистира истовремено са саобраћајно - технолошког, урбанистичког, грађевинског и
електротехничког аспекта.
Кључне речи: путни прелаз, урбана подручја, нормативна акта, оптимизација, критеријуми
Abstract: Level crossing, as very dangerous places and "black spots", require a comprehensive
treatment in the preparation of technical documentation, which for the ultimate goal has a reduction
in the number of extraordinary events on them, i.e. the reduction of human casualties and material
damage caused by crashes drove two completely different forms of traffic. Therefore, every request
for the solution of the crossroads of the road with the railway should be analyzed in detail and
individually, considering the wider zone, ie longer moves at which the road crossing exists
simultaneously from the traffic and technological, urban, construction and electrical aspects.
Keywords: road passage, urban areas, normative acts, optimization, criteria

1

Томислав Михајиловић, дипл. инж. саобр., водећи пројектант, Саобраћајни институт ЦИП, Београд,
Србија, mitomidu@gmail.com; mihajlovict@sicip.co.rs

109

Томислав Михајловић
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ ПУТНИХ ПРЕЛАЗА НА МРЕЖИ САОБРАЋАЈНИЦА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1.

УВОД

Путни прелази, као веома опасна места и "црне тачке", захтевају
свеобухватан третман при изради техничке документације, а који за крајњи циљ има
смањење броја ванредних догађаја на њима, тј. смањење људских жртава и
материјалне штете проузрокованих сударима возила два потпуно различита вида
саобраћаја.
Зато сваки захтев за решавањем укрштаја друмске саобраћајнице са
железничком пругом треба детаљно и појединачно анализирати сагледавајући ширу
зону, односно дужи потез на којима путни прелаз егзистира истовремено са
саобраћајно - технолошког, урбанистичког, грађевинског и електротехничког
аспекта.

2.

ЛОКАЦИЈА, СТАТУС И СТАЊЕ ПУТНОГ ПРЕЛАЗА

Трасе пруге најчешће знатним делом пролази кроз насељена подручја која
нису урбанизована, а која везу са друмским саобраћајницама остварују преко
легализованих или нелегализованих путних прелаза, од којих су неки лоцирани у
станичном подручју. С друге стране, локација друмских саобраћајница које се на
неким деоницама пружају паралелно са пругом, није у складу са одредбама Закона
о безбедности железничког саобраћаја у погледу минималног размака железничке
пруге и пута (<8,0m). Осим тога, постојеће стање одвијања саобраћаја, техничке
опремљености и уређење места укрштања пруге и путева у знатном броју случајева
није у складу са важећим нормативним актима "Инфраструктура железница Србије"
а.д. /ЈП "Железнице Србије" - до 2016./.
Све ово указује да је за оптимизацију путних прелаза на некој деоници
неопходно истовремено сагледавање више успостављених критеријума, при чему
они имају различиту тежинску вредност за одређени путни прелаз.

3.

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА И АНАЛИЗА ПУТНЕ МРЕЖЕ

Као документациону основу за израду пројектне документације треба
користити: Постојећу техничку документацију за предметну пругу; Записник
железничке комисије о постојећем стању пруге и ПП; Топографске карте са
обухваћеним друмским саобраћајницама у зони путних прелаза; Важеће законе,
правилнике и упутства и Фото документацију предметних ПП.
Велики број предметних пружних прелаза налази се у подручјима која нису
урбанизована, односно у подручјима за које није урађена планска документација.
Тамо где су планском документацијом дефинисани услови за (ре)осигурање,
денивелисање, измештање или укидање пружног прелаза, треба сагледати у којој
мери је ове услове могуће испоштовати, с обзиром на постојећа и планирана
техничка решења за обезбеђење пружних прелаза.
Пре одлуке о евентуалном укидању легално или нелегално успостављеног
путног прелаза, потребно је, сагледавајући карту железничке и путне мреже
предметне релације са приказаним урбаним подручјима и њиховим међусобним
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растојањима, анализирати друмску саобраћајну мрежу у зони трасе пруге и степен
изграђености урбаних целина са обе стране пруге.
Анализом саобраћајне мреже треба обухватити и некатегорисане путеве,
првенствено због евентуалне могућности да се њиховим осавремењавањем
делимично или на целој дужини успостави алтернативна веза са урбаним и већ
изграђеним подручјима, односно са саобраћајницама вишег ранга. При томе, као
једно од решења може да се наметне и легализовање неког до тада нелегализованог
ПП и обрнуто.

Слика 1. : Необезбеђен и неуређен путни прелаз

За оцену стања безбедности на местима укрштаја одређене деонице, треба
користити податке о ванредним догађајима из десетогодишњег периода, са
подацима о укупном броју ванредних догађаја, процентуалном учешћу налета
возова на друмска возила, као и детаљном приказу података по сваком од ванредних
догађаја појединачно.

Слика 2. : Неадекватно осигуран путни прелаз

4.

ДЕФИНИСАЊЕ И ПРИМЕНА НОРМАТИВНИХ АКАТА

Одговарајућим нормативним актима дефинисане су одредбе од значаја за
функционисање ПП, односно за формирање критеријума као полазног основа за
оптимизацију ПП на железничким пругама, при чему треба знати да ли је трасирана
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пруга магистралног значаја, као што треба утврдити и да ли је локација знатног
броја места на којима је извршен укрштај плод месних услова, а не одлуке
надлежног министарства за послове саобраћаја на основу утврђених параметара од
значаја за безбедност саобраћаја. То значи да би стриктна примена нормативних
аката у погледу даље егзистенције неких ПП довела до укидања већег броја
укрштаја, због чега треба сагледати шире подручје пруге са већим бројем укрштаја
и по могућству задржати оне ПП на којима је могуће рационално извршити
реконструкцију и модернизовати их са саобраћајно грађевинског и
електротехничког аспекта.

5.

ФОРМИРАЊЕ КРИТЕРИЈУМА

На опредељење коначног предлога оптимизације ПП на некој прузи утиче
велики број фактора, чију тежинску вредност можемо најправилније одредити

њиховим истовременим сагледавањем за групу укрштаја на некој
поддеоници пруге.
Траса пруге може имати путне прелазе различитог статуса
(легални/нелегални), међусобно различито удаљених, саобраћајно (не)повезаних,
различитих фреквенција прелазака друмских возила, грађевински (не)уређених,
различитог постојећег начина осигурања, са различитом учесталошћу ванредних
догађаја на њима. Уз све то, велики број укрштаја не функционише у складу са
тренутно важећим нормативним актима.
После обавезног обиласка трасе пруге и сваки појединачан ПП, могуће је
успоставити одговарајуће критеријуме:
 Међусобна удаљеност предметног путног прелаза од суседних ПП;
 Могућност повезивања зоне укинутог ПП са суседним путним
прелазима алтернативним друмским саобраћајницама;
 Учесталост ванредних догађаја на предметним путним прелазима;
 Фреквенција друмског саобраћаја на сваком појединачном путном
прелазу;
 Геометријско нивелациони елементи саобраћајница у зони путног
прелаза и оцена грађевинског стања самог укрштаја;
 Начин постојећег осигурања путних прелаза (друмска саобраћајна
сигнализација, троугао прегледности, полубраници, ...);
 Функционисање ПП у складу са важећим Правилницима,
Упутствима и другим нормативним актима на територији
"Инфраструктура железница Србије"
 Статус путног прелаза на предметној пружној деоници.
Ако на предметној траси пруге постоје укрштаји, најчешће груписани, који
су међусобно удаљени знатно мање од прописаног минимума, неке од њих је могуће
једноставно саобраћајно повезати, док је за друге најцелисходније решење
денивелисани објекат. Интервенције или евентуално укидање треба урадити и на
појединим путним прелазима са значајним бројем ванредних догађаја, односно
налета воза на друмско возило. Геометријско нивелациони елементи саобраћајница
у зони путних прелаза (нагиб, радијус кривине, ...) имају у неким случајевима
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вредности које тешко могу да савладају средња теретна возила. Због овог, као и из
других разлога, често је тешко остварити на њима троугао прегледности.
Очигледно је да генерално вредновање критеријума не би довело до
целисходног решења. Зато сваки ПП треба сагледати појединачно и истовремено са
групом укрштаја одређене поддеонице, после чега определити одговарајући
предлог. Све ово је најцелисходније и најефикасније урадити на територији
одређене локалне самоуправе, уз сталну сарадњу са стручним службама
српских железница, што ће применом одговарајућих мера довести до повећања
степена безбедности на подручју локалне самоуправе

6.

ЗАКЉУЧАК

На основу извршене детаљне анализе свих путних прелаза и адекватног
вредновања наведених критеријума, примењујући законску регулативу, треба
дефинисати Предлог оптималног броја и распореда путних прелаза и
технолошко техничке интервенције на подизању нивоа уређења и осигурања
на прузи и путевима на територији локалне заједнице, односно определити
одговарајуће мере за обезбеђење, тј. повећање степена безбедности путем:
осигурања (реосигурања), денивелисања, измештања / укидања одређеног ПП или
не предузимањем никаквих мера на месту укрштаја. Оптимизација путних
прелаза и подизање нивоа осигурања довешће до повећања степена
безбедности на подручју локалне самоуправе
На основу предложеног оптималног броја и распореда путних прелаза и
технолошко техничких интервенција на подизању нивоа уређења и осигурања на
прузи и путевима, потребно је урадити:
 Идејни пројекат грађевинског уређења коловозних површина и
пешачких комуникација на подручју укрштавања пруге и путева;
 Идејни пројекат електротехничког осигурања путних прелаза на
местима укрштавања железничке пруге и путева

7.
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АУТОМАТИЗОВАНИ СИСТЕМИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УЧЕСНИКА У
САОБРАЋАЈУ У РАСКРСНИЦАМА, КАО ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА
СМАЊЕЊЕ БРОЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
TRAFFIC MONITORING OF ROAD INTERSECTIONS, AS
POTENTIAL FOR REDUCING THE NUMBER OF TRAFFIC
ACCIDENTS
Кристина Капикул1
Резиме: Велики број саобраћајних незгода у градовима догађа се у раскрсницама. Поред тога
што је ризик од настанка незгода изразито велики због укрштања конфликтних токова,
постоје и други фактори који утичу на број и врсту саобраћајних незгода у раскрсницама, као
што су: величина, структура и брзина саобраћајних токова; тип раскрснице; распоред
раскрсница, односно дужина деонице до појаве прве раскрснице; знакови и уређаји којима се
регулише саобраћај у раскрсницама итд. Поред тога, на настанак саобраћајних незгода у
раскрсницама значајно утиче понашање учесника у саобраћају, у смислу пролазака на црвено
светло, непрописног престројавања, наглих промена смера кретања, излетања пешака итд.
Као оптимално решење за повећање безбедности саобраћаја у раскрсницама наводе се
аутоматизовани системи за праћење понашања учесника у саобраћају, односно системи
аутоматске принуде. Системи аутоматске принуде функционишу на принципу система видео
надзора са аутоматским препознавањем регистарских таблица који врше аутоматско снимање
и препознавање регистарских таблица свих моторних возила, укључујући и возила са страним
регистарским ознакама као и скупове возила (моторно возило са прикључним возилом), и
аутоматски детектује и документује одређене саобраћајне прекршаје. Наведени уређаји имају
потенцијал да смање захтеве за додатним полицијским ресурсима, јер пружају поуздан и
ефикасан начин откривања возача који чине прекршаје, а најважнији потенцијал огледа се у
смањењу броја саобраћајних незгода. Циљ овог рада јесте унапређење безбедности
саобраћаја на територији Града Новог Сада, односно унапређење понашања учесника у
саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода применом мера који се односе на примену
система аутоматске принуде.
Кључне речи: раскрснице, саобраћајне незгоде, системи аутоматске принуде
Кристина Капикул, дипл. инж. саобраћаја, стручни сарадник, Градска управа за саобраћај и путеве,
Жарка Зрењанина 2, Нови Сад, Србија, kkapikul01@hotmail.com
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АУТОМАТИЗОВАНИ СИСТЕМИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ У
РАСКРСНИЦАМА, КАО ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА СМАЊЕЊЕ БРОЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

Abstract: A large number of traffic accidents in cities occur at intersections. Apart from the fact
that the risk of occurrence of accidents is extremely high due to the crossing of conflicts, there are
other factors that influence the number and type of traffic accidents at intersections, such as: size,
structure and speed of traffic flows; type of intersection; the disposition of the intersection, or the
length of the section until the appearance of the first intersection; signs and devices regulating traffic
in intersections, etc. In addition, the occurrence of traffic accidents at intersections significantly
influences the behavior of traffic participants, in terms of passing on red light, improper changeover,
sudden changes in the direction of movement, pedestrian tours, etc. As the most optimal solution for
increasing traffic safety at intersections, automated traffic monitoring systems for traffic
participants, or automatic compulsion systems, are listed. These devices have the potential to reduce
requirements for additional police resources, as they provide a reliable and efficient way of detecting
drivers who commit offenses, and the most important potential is to reduce the number of traffic
accidents. The aim of this work is to improve traffic safety in the territory of the City of Novi Sad,
that is, to improve the behavior of participants in traffic and reduce the number of traffic accidents
using measures related to the application of the automatic compulsion system.
Keywords: intersections, traffic accidents, automatic compulsion system

1.

УВОД

Велики број саобраћајних незгода у градовима догађа се у раскрсницама.
Постоји више фактора који утичу на број и врсту саобраћајних незгода у
раскрсницама: величина, структура и брзина саобраћајних токова; тип раскрснице;
распоред раскрсница, односно дужина деонице до појаве прве раскрснице; знакови
и уређаји којима се регулише саобраћај у раскрсницама итд. Постоји много
приступа и начина за смањење броја саобраћајних незгода у раскрсницама, а
последњих година значајна је примена савремених технологија заснована на
саобраћајној принуди.
Саобраћајна принуда представља важан присуп на унапређење безбедности
саобраћаја. Сматра се да би адекватном саобраћајном принудом, којa би обезбедилa
потпуно поштовање саобраћајних закона и прописа, могло постићи смањење броја
незгода и до 50%. Наводи се да је основни процес спровођења саобраћајне принуде
односи на промене у понашању, кроз: (I) модификацију понашања као условни
одговор на сигнале о присуству полиције; (II) промену ставова, тако да се ствара
безбедност на путевима законима који су испоштовани као резултат
интернационализације правила; и (III) прихватање „друштвених норми“.
На настанак саобраћајних незгода у раскрсницама значајно утиче понашање
учесника у саобраћају, у смислу пролазака на црвено светло, непрописног
престројавања, наглих промена смера кретања, излетања пешака итд. Као
оптимално решење за повећање безбедности саобраћаја у раскрсницама наводе се
аутоматизовани системи за праћење понашања учесника у саобраћају, односно
системи аутоматске принуде.
Системи аутоматске принуде функционишу на принципу система видео надзора
са аутоматским препознавањем регистарских таблица који врше аутоматско
снимање и препознавање регистарских таблица свих моторних возила, укључујући
и возила са страним регистарским ознакама као и скупове возила (моторно возило

116

13. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 18 – 21. април 2018.

са прикључним возилом), и аутоматски детектује и документује одређене
саобраћајне прекршаје.
Након детекције прекршаја, систем прикупљене податке о прекршају, заједно са
фотографијама које документују прекршај и подацима о власнику моторног возила
којим је учињен прекршај, преноси у кориснички центар, у коме радници Управе
саобраћајне полиције врше визуелну верификацију учињеног прекршаја.
Области где је примена система аутоматске принуде нашла употребу укључују:
•
Принуду услед ограничења брзине,
•
Принуду услед проласка кроз црвено светло,
•
Принуду услед попуњености трака за вожњу и
•
Принуду као средство за ограничење возила.
Циљ овог рада јесте унапређење безбедности саобраћаја на територији Града
Новог Сада, односно предлог за унапређење понашања учесника у саобраћају и
смањење броја саобраћајних незгода применом мера који се односе на примену
система аутоматске принуде.

2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Мрежа саобраћајница у Новом Саду је организована у већини ортогонално, па су
раскрснице углавном правилног облика. Град повезују главне градске
саобраћајнице као што су Булевари који се међусобно укрштају. Како је Нови Сад
већином организован у блоковима, Булевари су повезани локалним
саобраћајницама. Наредном сликом приказан је положај површинских раскрсница
у граду.

Слика 1. Положај расрксница у Новом Саду

Надаље приказана је анализа саобраћајних незгода на раскрсницама на основу
добијених података из МУП-а, за период од 2010. године до 2014. године
Раскрснице приказане на дијаграму представљају најкритичније раскрснице у
Новом Саду, односно раскрснице које имају преко педесет саобраћајних незгода за
ових пет година се сматрају као најхитније за решавање проблема безбедности. На
раскрсници Булевара ослобођења и Булевара цара Лазара у периоду од 2010. године

117

Кристина Капикул
АУТОМАТИЗОВАНИ СИСТЕМИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ У
РАСКРСНИЦАМА, КАО ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА СМАЊЕЊЕ БРОЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

до 2014. године десило се 114 саобраћајних незгода од којих је једна са погинулим
лицима.
Саобраћајне незгоде са настрадалима и материјалном штетом на датим
локацијама у периоду од 2010. године до 2014. године приказане су у наредном
дијаграму.

Слика 2. Саобраћајне незгоде на раскрсницама

Циљ и сврха система аутоматске контроле није само санкционисање
прекршилаца, већ превасходно одвраћање возача од небезбедног понашања кроз
запрећене новчане казне, запрећен губитак возачке дозволе итд. Идентификација,
документовање и процесуирање прекршаја, управљање системом новчаних казни и
негативних поена и привремено или трајно одузимање возачке дозволе тек
представља последицу примене система аутоматске принуде.
Потребно је напоменути да систем аутоматске принуде, поред уређаја који се
постављају на терену, обухвата и подсистем преноса података, као и подсистем за
обраду, складиштење и управљање подацима и процесуирање саобраћајних
прекршаја који се смешта у оперативни центар полиције.
Приликом евидентирања возила које је начинило саобраћајни прекршај
(прекорачење брзине, пролазак кроз црвено светло или оба прекршаја истовремено),
систем бележи одговарајући дигитални фото и видео доказни материјал:
•
Фотографије прекршаја,
•
Видео снимак прекршаја ,
•
Пратећи текстуални подаци.

3.

РЕЗУЛТАТИ

Системи аутоматске принуде који детектују саобраћајне прекршаје битно
доприносе безбедности саобраћаја, јер заправо дају доказ који је необорив против
починилаца саобраћајних прекршаја. Такође, постављање надзорних камера у
зонама раскрсница омогућавају континуирано праћење стања на саобраћајној
мрежи.
Надаље, дати су очекивани резултати примене савремених система аутоматске
детекције саобраћајних прекршаја.
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Очекивани резултати примене система аутоматске детекције:
 Елиминација или смањење ризика од настанка саобраћајних незгода,
 Смањење броја и тежине саобраћајних прекршаја,
 Смањење броја саобраћајних незгода, погинулих и повређених,
 Смањење трошкова саобраћајних незгода,
 Унапређење укупног понашања у саобраћају,
 Смањен ризик од заустављања,
 Искључена могућност корупције и
 Веома добар cost/benefit однос.
С обзиром да је циљ овог рада унапређење безбедности саобраћаја на територији
Новог Сада, односно унапређење понашања учесника у саобраћају и смањење броја
саобраћајних незгода применом мера који се односе на примену система аутоматске
принуде, надаље у раду ће бити дат предлог за постављање система аутоматске
принуде на раскрсници Булевар ослобођења - Булевар Цара Лазара, која представља
најкритичнију раскрсницу у периоду од 2010. године до 2014. године.

Слика 3. Локација раскрснице Булевар Ослобођења-Булевар Цара Лазара

Дакле, дата раскрсница је правилна четворокрака, семафоризована, са разделним
острвом и по три траке на сваком прилазу и излазу из раскрснице. На сваком краку
се налази обележени пешачки и бициклистички прелази.
Као основни фактор ризика у незгодама идентификована је брзина. Она не утиче
само на повећање ризика за настанак саобраћајних незгода, него такође и на тежину
последица саобраћајних незгода. Шта заправо значи прекорачење брзине? Наиме,
прекорачењем брзине се сматра кретање брзином већом од дозвољене док се
неприлагођеном брзином сматра брзина која не одговара условима у саобраћају и
окружењу.
У наредна два графикона дат је приказ расподеле брзине у раскрсници Булевар
ослобођења-Булевар цара Лазара. На датој раскрсници брзина је мерена уређајем за
мерење брзине возила, а која ради на принципу мерења брзине из путничког возила
тако да метода не утиче на резултате мерења, односно учесници у саобраћају нису
знали да је мерење брзине у току. Истраживање је спроведено у ванвршном период,
од 9 часова ујутру до 15 часова на подне, а узорак је представљао минимум 100
возила која прођу кроз раскрсницу.
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Слика 4. Расподела брзина на Булевару цара Лазара
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Слика 5. Расподела брзина на Булевару ослобођења

Са првог дијаграма је могуће уочити да се највећи број возила кретао брзином у
рангу до 40 km/h и то 45.45% возила, док се преко 50 km/h кретало 15.55% возила,
док се са другог дијаграма види да се највећи број возила кретао брзином у рангу до
40 km/h и то 60.0% возила, док се преко 50 km/h кретало 14.0% возила.
Како би се утврдио број пролазака на црвено сигнални појам на раскрсници,
извршено је истраживање, односно снимање возила која су прошла на црвени
сигнални појам. Проласци на црвено су снимани у вршном часу, односно, у
јутарњем вршном периоду је мерено од 7 часова до 8 часова, док је у
послеподневном вршном периоду снимано од 15 до 16 часова.
БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА - БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА
1,59%

ПРОЛАЗ НА ЗЕЛЕНО
ПРОЛАЗ НА ЦРВЕНО

98,41%

Слика 6. Проласци на црвени сигнални појам на раскрсници Булевара Ослобођења и
Булевара Цара Лазара
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Са дијаграма се може уочити да је учешће возила која прођу на црвено светло
износи 1.59% од укупног броја возила која су прошла раскрсницом.
Да је веома важно препознати значај увођења система аутоматске принуде,
говоре многобројна искуства страних земаља, односно примери добре праксе. У ово
раду, издвојена је једна од најпрометнијих раскрсница у граду, као пример којим се
треба водити и радити на побољшању безбедности у саобраћају. Дакле, потребно је
извршити детаљну анализу саобраћајног тока и усмерити се ка елиминисању сваког
прекршаја који може допринети смањењу броја саобраћајних незгода, а то су пре
свега проласци на црвени сигнални појам и прекорачење дозвољене брзине. У раду
је представљен начин и један од метода којим се треба водити како би се стање
безбедности побољшало, односно, дате су предности увођења система аутоматске
принуде, који би у конкретном случају, уколико би постојали, снимиле свако
измерено прекорачење брзине и сваки пролазак на црвено светло. С тим у вези,
прекршај би се документовао, а лице које га је починило било би санкционисано.
Уколико посматрамо са психолошког аспекта, то лице би прихватило начин
управљања саобраћајем и подигло свест о безбедном понашању. Дакле, важна је
имплементација система аутоматске принуде, односно снимање прекршаја и
одвраћање возача за будуће кршење Закона и небезбедно понашање у саобраћају. У
наставку рада, биће дати примери добре праксе, као систем којим се треба водити и
предупређивати стање безбедности саобраћаја у Новом Саду.
Наиме, већина европских земаља које управљају саобраћајем, управљају и
безбедношћу саобраћаја и имају разрађену стратегију примене Интелигентних
транспортних система. Користи које настају применом истих у контроли брзине су
значајне и огледају се у смањењу броја погинулих и повређених. У наредна три
пасуса биће представљени резултати појединих европских студија рађених
последњих десет година.
Тексас: У оквиру извештаја EFFECTIVENESS OF RED LIGHT CAMERAS,
извршена је анализа на 56 раскрсница опремљених саобраћајним камерама за
контролу проласка на црвено светло у 10 градова Тексаса којом је утврђено да је
смањен број незгода за 17%, чеоних судара за 18%, и 14%. судара са задње стране.
Бања Лука: Најзначајнији помак у побољшању стања безбедности у саобраћају
на подручју Републике Српске, тачније на подручју града Бање Луке, постигнут је
успостављањем стационарног радарског система. Иако су овом мером обухваћене
само три локације у Бања Луци, може се рећи да је постигнут примарни циљ његовог
увођења. Наиме, на поменутим локацијама дошло је до смањења броја саобраћајних
незгода и њихових последица, јер је омогућено санкционисање возача који
прекорачују дозвољену брзину, који пролазе кроз раскрсницу на црвено светло, или
санкционисање за оба прекршаја.
Портланд: Међународна Управа за Безбедност Саобраћаја на аутопутевима
(НHTSА) спровела је студију у зонама школа у Портланду које су обезбеђене
камерама и закључено је да 66% возача поштују ограничење брзине које је смањено
за 10 миља на сат. Такође је закључено да се у зонама школе возачи возе спорије за
просечно 5 миља на сат.
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4.

ДИСКУСИЈА

Последњих неколико година долази до значајног развоја савремених
технологија, заснованих на праћењу саобраћајног тока, и управљањем саобраћајем
уопште. У конкретном случају, наведен је пример развоја технологије која се
заснива на праћењу тока у раскрсницама, које би предупредиле безбедност
саобраћаја бележењем прекршаја и санкционисањем оних који их чине. Сматра се
да би адекватном саобраћајном принудом, којa би обезбедилa потпуно поштовање
саобраћајних закона и прописа, могло постићи смањење броја незгода и до 50%.
Дакле, у данашњим условима примене савремених технологија и могућношћу
које оне са собом носе, заиста је поражавајуће бележити повећање броја
саобраћајних незгода, или уопштено иједну саобраћајну незгоду. Наравно,
финансијска средства примене технологија су ограничена, али ако се узме у обзир
однос трошкова које узрокују саобраћајне незгоде, и све предности и добици који
се добију смањењем броја истих, финансијска средства би могла добити другу
конотацију.
Врло је важно обратити пажњу и на свет, односно на примере добре праксе.
Наиме, искуства из светске и европске праксе показују да примена система
аутоматске принуде доводи до смањења саобраћајних незгода до 19 %, а незгода са
повређенима до 17 %, а ова мера има нарочите ефекте у градским срединама где
доводи до смањења незгода и до 28 %.
У конкретном примеру раскрснице Булевар ослобођења-Булевар цара Лазара,
може се видети да би се применом система аутоматске принуде за кратко време
могли елиминисати сви прекршаји, односно елиминисати прекорачење дозвољене
брзине и број пролазака на црвени сигнални појам, јер ти прекршаји како се види са
слике 2. засигурно утичу на број саобраћајних незгода.
Напослетку, важна је свест, која се не може увек подићи и ставити у први план
кроз кампање и обуке, него је понекад важно извршити репресивне мере које ће
одвратити возаче од небезбедног понашања. Уколико је то санкционисање помоћу
система аутоматске принуде, онда је то права мера коју треба следити и које се треба
придржавати све док се број незгода не сведе на минимум, а свест возача не доведе
на највиши ниво.

5.

ЗАКЉУЧАК

Велики број саобраћајних незгода у градовима догађа се у раскрсницама.
Постоји више фактора који утичу на број и врсту саобраћајних незгода у
раскрсницама: величина, структура и брзина саобраћајних токова; тип раскрснице;
распоред раскрсница, односно дужина деонице до појаве прве раскрснице; знакови
и уређаји којима се регулише саобраћај у раскрсницама итд. Постоји много
приступа и начина за смањење броја саобраћајних незгода у раскрсницама, а
последњих година значајна је примена савремених технологија заснована на
саобраћајној принуди.
Наиме, системи аутоматске принуде показују добре резултати приликом
аутоматске детекције саобраћајних прекршаја, а то су:
 Елиминација или смањење ризика од настанка саобраћајних незгода,
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 Смањење броја и тежине саобраћајних прекршаја,
 Смањење броја саобраћајних незгода, погинулих и повређених,
 Смањење трошкова саобраћајних незгода,
 Унапређење укупног понашања у саобраћају,
 Смањен ризик од заустављања,
 Искључена могућност корупције и
 Веома добар cost/benefit однос.
У раду си приказани подаци о броју саобраћајних незгода у раскрсници Булевара
ослобођења - Булевара цара Лазара у периоду од 2010. године до 2014. године, где
се видело да се догодило 114 саобраћајних незгода од којих је једна са погинулим
лицима. Затим, приказани су резултати мерења брзина и пролазака на црвени
сигнални појам, а напослетку и приказане предности које би се добиле увођењем
система аутоматске принуде, односно елиминисањем ових прекршаја.
Да је увођење овог система смислено, говоре истраживања у свету која показују
значајно смањење броја незгода и чињења прекршаја и показују добар пример који
треба следити.
На крају, важно је напоменути да циљ и сврха система аутоматске контроле није
само санкционисање прекршилаца, већ превасходно одвраћање возача од
небезбедног понашања, док санкционисање кроз запрећене казне представља тек
последицу примене система аутоматске принуде.
6.
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ПРОЈЕКАТ „БЕЗБЕДНОСТ ЈЕ ВРЕДНОСТ“ – САРАДЊА
НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СА КУЛТУРНИМ И ОБРАЗОВНИМ
УСТАНОВАМА КРОЗ СИНЕРГИЈУ САОБРАЋАЈНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СА КУЛТУРОМ И УМЕТНОШЋУ
“SAFETY IS VALUE” PROJECT OF COOPERATION NONGOVERNMENTAL ORGANIZATION WITH CULTURAL AND
EDUCATIONAL INSTITUTIONS THROUGH SYNERGY BETWEEN
ROAD SAFETY EDUCATION, CULTURE AND ART
Владимир Ожеговић1, Милош Луковић2
Резиме: Пројекат „Безбедност је вредност” представља, пре свега, пример успешне сарадње
невладине организације са културним и образовним установама кроз синергију саобраћајног
образовања и васпитања са културом и уметношћу. Циљ рада јесте да прикаже историјат,
садржај, начин реализације и резултате пројекта као и субјекте и њихову координацију.
Безбедност саобраћаја у локалним самоуправама зависи од низа субјеката, носилаца
активности, од којих један представљају невладине организације. Потенцијал невладиних
организација у безбедности саобраћаја се огледа у способности да покрену одређена питања,
покрену иницијативе за решавање питања као и да пруже подршку или посредују у решавању
проблема безбедности саобраћаја у локалним заједницама. Удружење Асоцијација за младе
је управо невладина организација која се бави и остваривањем циљева из области
безбедности саобраћаја и која препознаје своју улогу у систему безбедности саобраћаја.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, невладине организације, млади, локалне самоуправе,
пројекти
Abstract: Road safety in local communities depends on many subjects and their coordinated
activities. Non-governmental organizations are one of them. Potential of NGO-s in road safety is
reflected in ability to find problems, to react or to support and mediate in solving of observed
problems in local communities. Association for youth is NGO which recognizes its role in road
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safety system. Project called “Safety is value” primarily presents example of successful cooperation
between NGO, cultural and educational institutions. Also, project is designed as synergy between
road safety education, culture and art. History of project, process of creating, content and activities,
subjects and management with achieved results will be described and discussed in this paper.
Keywords: Road safety, Non-governmental organizations, local communities, youth, project

1.

УВОД

Безбедност саобраћаја у локалним самоуправама зависи од низа субјеката,
носилаца активности који својом подељеном одговорношћу, стратешки
испланираним и координисаним радом доприносе побољшању нивоа безбедности
саобраћаја. Поред тога што је безбедност саобраћаја, пре свега глобални проблем са
којим се сусрећу све државе света без обзира на социо-економске карактеристике,
последице проблема безбедности се разликују у зависности од услова у којима
настају, што проблем безбедности саобраћаја спушта на ниво локалне заједнице.
Значајну улогу у систему безбедности саобраћаја на локалном нивоу имају
невладине организације односно организације цивилног друштва или удружења
грађана. Друштвени активизам је од давнина имао великог утицаја у стварању и
мењању друштвених процеса. Формално или неформално организован, друштвени
активизам се мора заснивати на складном, систематски формираном и јасном циљу,
а цивилно друштво кроз своје активности мора директно указати институцијама на
потребе и проблеме у друштву.
Оснивање непрофитних и невладиних организација које се баве безбедношћу
саобраћаја, може бити од велике важности за њено унапређење. Организације 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.
Уколико овакве организације цивилног друштва препознају своје место у
систему безбедности саобраћаја, кроз ефекасан план активности и мултисекторску
сарадњу могу се постићи изванредни резултати у подизању нивоа безбедности
саобраћаја, уз то неопходно је и да јавни сектор препозна улогу оваквих
урганизација у систему безбедности саобраћаја, да ради на јачању капацитета самих
организација и да их подстиче на рад и развијање.
У данашњем друштву у ком доминирају информационе технологије,
организације цивилног друштва су дужне да искористе све расположиве ресурсе и
да се на тај начин прилагоде својој циљној групи. Утицај путем фотографија, видео
садржаја, телевизије, друштвених мрежа, онлајн апликација, сарадње са културним
и образовним институцијама, односно имплементирање безбедности саобраћаја у
многобројне сфере друштвених активности са собом носи огроман потенцијал када
је реч о безбедности саобраћаја.
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2.

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА МЛАДЕ И ПРОЈЕКАТ „БЕЗБЕДНОСТ ЈЕ
ВРЕДНОСТ“

Aсоцијација за младе је невладино и 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. 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. Један од таквих пројеката јесте управо пројекат
„Безбедност је вредност“ који је Асоцијација за младе реализовала у сарадњи са
градском управом Града Панчева, Канцеларијом за младе града Панчева и Домом
омладине Панчева, а који је су/финансирао Град Панчево.

3.

ИСТОРИЈАТ И АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије је на свом сајту објавила
„Извештај о основним показатељима стања безбедности саобраћаја“ за период од
2012. до 2016. године за локалне самоуправе, где је кроз анализу апсолутних
показатеља и истраживања индикатора перформанси безбедности саобраћаја
дефинисано постојеће стање на територијама локалних самоуправа у Србији.
Асоцијација за младе је на основу резултата извештаја за Панчево дефинисала
пројекат односно програм „Безбедност је вредност“ који представља синергију
саобраћајног образовања и васпитања са културом и уметношћу. Наиме, у протекле
две године у Панчеву је уочен пораст броја повређене деце у саобраћају узраста до
14 година и младих узраста од 15 до 30 година. Што се тиче броја погинуле деце
узраста до 14 година, није их било, а забележен је пад броја погинулих младих
узраста од 15 до 30 година.
Пројекат је креиран са циљем да се заустави негативан и задржи позитиван тренд
код поменутих појава као и да се кроз едукацију и културне садржаје младима усаде
исправни ставови о безбедности саобраћаја. Активности пројекта су усмерене на
поменуте старосне групе учесника у саобраћају и дефинисане тако да се кроз
саобраћајно образовање и васпитање обраде теме које су повезане са начином на
који деца, односно млади страдају. Из извештаја сазнајемо да деца узраста до 14
година најчешће страдају као путници у возилу, пешаци, потом као бициклисти, док
млади узраста од 15 до 30 година најчешће страдају у својству возача и да је
најризичнији месец октобар, те су пројектне активности започете већ у септембру.
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
Предавањима из области безбедности саобраћаја предвиђеним за ученике
средњих 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“)
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. Током рада са ученицима средњих
школа, реализоване су симулације утицаја алкохола на психофизичке способности
коришћењем „пијаних“ наочара, током којих су ученици решавали одређене задатке
са и без наочара како би уочили разлике у реаговању и понашању на сопственом
примеру. 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.
Суштина саобраћајног образовања и васпитања јесте да се измести ван учионице
и имплементира у различите активности. Позоришна представа „Мотори“ као
културолошки сегмент пројекта „Безбедност је вредност“ је управо имплементација
саобраћајног образовања и васпитања у културу, односно позоришну уметност
којом се на уникатан начин допире до свести, утиче на изградњу система вредности
и кроз идентификацију са ликовима, усађују нови и преиспитују постојећи ставови.
Позоришна представа 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 циљне групе, са мноштвом мотива који
се тичу значаја безбедности саобраћаја и последица небезбедног понашања у
саобраћају и његовог утицаја на квалитет живота.
Асоцијација за младе је у марту 2017. године у сарадњи са позориштем за младе
„Дадов“ из Београда, на једном од првих извођења представе „Мотори“ одржала
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модификовано предавање о безбедности саобраћаја као пилот пројекат, а потом је
узимајући у обзир повратне информације и реакције, креиран пројекат „Безбедност
је вредност“ који је рализован пар месеци касније у Панчеву.

4.

СУБЈЕКТИ И КООРДИНАЦИЈА ПРОЈЕКТА

Од самог почетка, пројекат „Безбедност је вредност“ је замишљен као сарадња
са културним и образовним институцијама, како би се ставио акценат на
саобраћајно образовање и васпитање, чији недостатак у образовном систему
представља један од кључних разлога страдања свих старосних категорија у
саобраћају. Чланом 6. Важећег Закона о безбедности саобраћаја на путевима
дефинисани су субјекти који носе одговорност за спровођење мера саобраћајног
образовања и васпитања.
Овим пројектом успостављена је сарадња и повезивање одређених одговорних
субјеката са циљем да се створи што боља основа за рад на саобраћајном образовању
и васпитању, које дугорочно посматрано представља најзначајнију меру за
унапређење понашања у саобраћају и који се заснива на науци и подацима, а уједно
је и у складу је са локалном стратегијом бриге о младима. Посредством невладиног
удружења Асоцијација за младе, за потребе пројекта остварена је сарадња са 5
образовних установа (2 основне и 3 средње школе) са територије града Панчева чија
је улога била да омогуће реализацију теоријских предавања и практичних вежби
дефинисаних пројектом, као и да обезбеде да одређени број ученика присуствује
позоришној представи. Потом, са Канцеларијом за младе града Панчева и
Агенцијом за саобраћај односно Саветом за безбедност саобраћаја града Панчева
којима је је пројекат представљен и образложен, а који су током припреме и
реализације пројекта били расположиви за консултације и савете и чији су
представници присуствовали реализацији одређених сегмената, затим са Домом
омладине Панчева као представником културних институција, у великој мери
задуженим за реализацију позоришне представе и њено промовисање. Важно је
истаћи и повезивање са субјектима задуженим за јавно информисање, помоћу којих
је пројекат представљен најширој јавности и који су активно извештавали о
активностима, пре свега локална радио-телевизија и локални штампани медији.
Када је реч о стручним и научним институцијама, неизоставно је присуство
стручних сараданика са Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, као и
студената завршне године, катедре за Друмски и градски саобраћај и транспорт,
смера Безбедност друмског саобраћаја, затим и Агенције за безбедност саобраћаја
Републике Србији чији су резултати истраживања били од изузетног значаја за
дефинисање проблема безбедности саобраћаја у локалној самоуправи.
Мултисекторска сарадња подразумева квалитетну организацију и координацију,
стога концизно дефинисање улога и задатака представља основ за квалитетну
реализацију пројеката у оквиру невладиних организација. Ради што ефикаснијег
функционисања и комуникације током креирања и реализације пројекта, тим за
реализацију пројекта је подељен на сегменте.
Примарни сегмент састављен од законског заступника Асоцијације,
координатора пројекта и лица задуженог за односе са јавношћу, био је задужен за
успостављање сарадњи, комуникацију са сарадницима и учесницима пројекта,
организацију, спровођење, праћење и евалуацију пројектних активности у складу са
129

Владимир Ожеговић, Милош Луковић
ПРОЈЕКАТ „БЕЗБЕДНОСТ ЈЕ ВРЕДНОСТ“ – САРАДЊА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СА КУЛТУРНИМ И ОБРАЗОВНИМ
УСТАНОВАМА КРОЗ СИНЕРГИЈУ САОБРАЋАЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СА КУЛТУРОМ И УМЕТНОШЋУ

дефинисаним термин планом и буџетом. У директној вези са овим сегментом,
формиране су групе волонтера који су обављали специфичне задатке у оквиру овог
сегмента.
Секундарни сегмент се састојао од спољних сарадника који нису директни
чланови Асоцијације, већ су прихватили да у својим установама буду задужени за
реализацију, праћење и евалуацију пројекта. (Директори школа, секретари,
педагози, психолози, предметни професори, наставници, сарадници у настави, итд.)
Последљи сегмент чинили су извођачи ангажовани на пројекту, тачније на
његовом оперативном нивоу. (редитељ, глумци, привредни субјекти, извођачи,
помоћно особље) Током реализације пројекта, путем евалуационих листова,
прикупљане су информације о активностима, мишљења учесника, критике и
предлози за унапређење. Поред тога, пројекат је промовисан у медијима, на
друштвеним мрежама и на јавним местима где су праћене посете, реакције и
прегледи и број подељених материјала како би се утврдио ниво интересовања за
активности.

5.

РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Пројекат „Безбедност је вредност“ реализован је у периоду од 1. септембра до
23. децембра 2017. године на територији Панчева. Едукацију у оквиру пројекта је
прошло око 720 ученика завршних разреда средњих и основних школа, док је око
200 ученика присуствовало извођењу позоришне представе. Током реализације
пројекта ученици и сарадници су показали велико интересовање за теме из области
безбедности саобраћаја, посебно када је реч о начину функционисања и употреби
заштитних система, а потом и за активности симулације утицаја алкохола на
психофизичке способности које су на евалуационим упитницима истицали као
најинтересантније.
Током реализације активности, дискусија и интеракције са учесницима пројекта,
утврђено је да се велики број ученика не сусреће ни са каквим обликом саобраћајног
образовања и васпитања током предшколског, основношколског па чак и
средњошколског образовања и да им је једини носилац саобраћајног образовања и
васпитања породица. С тим у вези, током пројекта је подељено око 1000 брошура
које указују на кључне проблеме безбедности саобраћаја у Панчеву и којима се
апелује на безбедно понашање, чиме је извршен директан утицај на све категорије
учесника у саобраћају, са акцентом на децу, младе и родитеље. Један од кључних
резултата пројекта јесте успостављање сарадњи и савременог вида неформалног
образовања што представља значајан помак када је реч о саобраћајном образовању
и васпитању, јер је анкетним упитником утврђено да у Панчеву постоје образовне
установе које никада раније нису учествовле у пројектима и програмима са
тематиком саобраћајног образовања и васпитања. Кроз пројекат „Безбедност је
вредност“ успостављен је темељ за сарадњу и окупљен је низ субјеката почевши од
невладине организације као носиоца, тела за координацију послова безбедности
саобраћаја у локалној самоуправи, образовних, културних установа, стручних и
научних установа, великог броја појединаца са територије града и општине
Панчево. Поред тога, кроз позоришну представу у оквиру пројекта обогаћен је
културни живот младих у Панчеву, кроз медијску подршку јавно мњење је
подстакнуто на размишљање и о проблему безбедности саобраћаја и позвано на
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активно учествовање у његовом решавању, кроз укључивање младих у
организацију, подстакнут је активизам и волонтеризам и предочен је потенцијал
невладиних организација у различитим сегментима значајним за функционисање
локалне заједнице.
Поврх свега пројекат је допринео да у 2017. години, на територији Панчева нема
погинуле деце узраста до 14 година и да се заустави раст броја повређене деце
поменутог узраста као и да се смањи број погинулих младих узраста од 15 до 30
година, међутим остао је проблем повећања броја повређених младих
поменутог узраста. (Подаци за приказани испод су преузети из базе података о
обележјима безбедности саобраћаја Агенције за безбедност саобраћаја Републике
Србије)

Деца узраста до 14 година у Панчеву
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Слика 1. Деца узраста до 14 година у Панчеву
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Слика 2. Млади узраста од 15 до 30 година у Панчеву
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6.

ЗАКЉУЧАК

Саобраћајно образовање и васпитање представља најефикаснију и најзначајнију
меру за унапређење понашања у саобраћају и зависи од низа субјеката, односно
њиховог координисаног рада заснованог на науци и подацима. Специфичност
саобраћајног образовања и васпитања се између осталог огледа у томе што га је кроз
различите активности могуће имплементирати пре свега у образовање и културу, а
потом и у остале друштвене активности. Невладине организације, чија 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. Препознавање значаја, подстицање рада
и оснаживање невладиних организација од стране јавног сектора, кључни је елемент
у остваривању интеракције субјеката носилаца одговорности за саобраћајно
образовање и васпитање помоћу ког се координисаним радом постижу
најзначајнији ефекти у безбедности саобраћаја на дугорочном нивоу.

7.

ПРИЗНАЊА

У име Асоцијације за младе, захваљујемо се за пружену подршку и успешну
сарадњу:
 Граду Панчеву
 Канцеларији за младе града Панчева
 Одељењу за саобраћај градске управе града Панчева
 Дому Омладине Панчева
 Професорима, асистентима и сарадницима катедре за Безбедност
друмског саобраћаја на Саобраћајном факултету у Београду
 Гимназији „Урош Предић“ Панчево
 Електротехничкој школи „Никола Тесла“ Панчево
 Машинској школи „Панчево“
 Основној школи „Бранко Радичевић“ Панчево
 Основној школи „Свети Сава“ Панчево
 Омладинском позоришту „Дадов“ Београд
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ПРОЈЕКАТ „МЛАДИ И БЕЗБЕДНИ У САОБРАЋАЈУ“
THE PROJECT „YOUNG AND SAFE IN TRAFFIC“
Андријана Јовић1, Владимир Поповић2
Резиме: На глобалном нивоу, повреде у саобраћајним незгодама представљају водећи узрок
смрти младих у старосној групи од 15 до 29 година (WHO, 2015). Према извештају Агенције
за безбедност саобраћаја, млади су били трећи по заступљености у структури погинулих, а
први у структури повређених лица у Републици Србији у 2016. години. С обзиром на размере
наведеног проблема са једне, а позитивних ефеката едукације као мере безбедности
саобраћаја са друге стране, на територији града Лесковца реализован је пројекат под слоганом
„Млади и безбедни у саобраћају“. Циљна група били су ученици завршних година средњих
школа, a пројекат се састојао из две целине: истраживање ставова младих о опасностима и
ризицима у саобраћају и едукације о утицајним факторима на настанак саобраћајних незгода.
У овом раду ће бити представљени и анализирани резултати спроведених истраживања о
ставовима ученика, као и најзначајнији елементи спроведене едукације.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, Млади, Ученици, Ставови, Едукација
Abstract: Globally, road traffic crashes are the leading cause of death among young people aged
15-29 years (WHO, 2015). According to the report of the Agency for Road Traffic Safety, the young
were the third in the structure of the dead, and the first in the structure of injured persons in the
Republic of Serbia in 2016. Considering this problem on one hand, and the positive effects of
education as traffic safety measure, on the other hand, a project "Young and Safe in Traffic" has
been realized in the territory of the city of Leskovac. The target group were pupils of the final years
of secondary schools. The project consisted two parts: research of young people attitudes about
hazards and risks in traffic and education about traffic accidents factors. In this paper will be
presented and analyzed the results of the research about pupils attitudes, and the most important
elements of the conducted education.
Keywords: Road safety, Young, Pupils, Attitudes, Education
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1.

УВОД

На глобалном нивоу, повреде у саобраћајним незгодама представљају водећи
узрок смрти младих у старосној групи од 15 до 29 година (WHO, 2015). Млади су
били трећи по заступљености у структури погинулих, а први у структури
повређених лица у Републици Србији у 2016. години (АБС, 2017).
Многе студије су показале да су млади возачи склони прецењивању сопствених
способности, као и потцењивању ризика у саобраћају. Утврђена је веза између
перцепције ризика и понашања возача. Уколико возач сматра да његове
способности надмашују ризик у одређеним саобраћајним ситуацијама, онда те
ситуације неће бити перципиране као ризичне. Другим речима, возачи се неће
понашати безбедније у односу на ниво који сматрају потребним за безбедно
учествовање у саобраћају (Engström et al, 2003:35).
Разлози због којих се возачи (и остали учесници у саобраћају) ризично понашају,
између осталог, могу бити и погрешни ставови о опасностима и ризицима у
саобраћају, као и недостатак знања о утицајним факторима на настанак
саобраћајних незгода и могућим последицама ризичних понашања. Претпоставља
се да повећање знања и унапређење ставова о безбедности саобраћаја могу довести
до повољних промена понашања учесника у саобраћају (Elvik et al, 2009:868).
С тим у вези, постоје различити програми едукације младих, како у свету, тако
и у нашој земљи.
На пример, 1995. године у Шведској развијен је програм едукације ученика
средњих школа, чији је циљ унапређење ставова о безбедности саобраћаја. Програм
едукације је био фокусиран на ограничење људских способности, високе захтеве
саобраћаја и ризик приликом учествовања у саобраћају (Engström et al, 2003:90).
У Аустралији се спроводи едукација младих која има за циљ подизање свести о
безбедности саобраћаја, унапређење знања и учвршћивање позитивних ставова ка
брзини, употреби сигурносних појасева и вожњи под утицајем (алкохола, наркотика
и умора). Посебна пажња усмерена је на склоност младих ка ризичним понашањима
и утицај вршњака. Едукација се спроводи у сарадњи са полицијом, инструкторима
вожње и едукаторима о ризицима у саобраћају. Предавања се састоје из шест сесија
које се реализују у току једног дана. Циљна група су ученици средњих школа
(Senserrick et al, 2009:1287).
На територији града Лесковца реализован је пројекат „Млади и безбедни у
саобраћају“.
Предмет рада су ученици завршних година средњих школа.
Циљ рада је анализа резултата спроведених истраживања о ставовима ученика о
опасностима и ризицима у саобраћају, као и представљање најзначајнијих
елемената спроведене едукације у оквиру наведеног пројекта.

2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Како би се утврдиле специфичности угрожености младих на територији општине
Лесковац, било је неопходно спровести различита истраживања. Најпре је извршена
анализа страдања младих у старосној групи од 15 до 30 година за период од
претходних неколико година, а затим истраживање ставова младих (ученика трећег
и четвртог разреда средњих школа) о безбедности саобраћаја.
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2.1.

Анализа страдања младих у саобраћају на територији општине
Лесковац

Извршена је анализа саобраћајних незгода са учешћем младих, које су се
догодиле у периоду од 2012. до 2016. године. Анализиране су саобраћајне незгоде
према тежини последица и према својству учествовања младих у незгоди. Утврђена
је и процентуална заступљеност младих у структури настрадалих.
При анализи су коришћени подаци из базе података Агенције за безбедност
саобраћаја.
2.2.

Истраживање ставова младих о опасностима и ризицима у саобраћају

Истраживање је извршено анкетирањем ученика средњих школа. Анкетирање је
реализовано на посредан начин, дељењем анкетних образаца ученицима, чији је
задатак био да у року од 15 минута, пре почетка предавања, одговоре на постављена
питања. Ученицима је дато упутство за одговарање и загарантована анонимност
одговора.
Услов за учествовање у истраживању није био поседовање возачке дозволе за
управљање моторним возилом, с обзиром да је највећи број питања усмерен ка
испитивању ставова и перцепције ризика при различитим понашањима у
саобраћају.
Анкета која је коришћена за истраживање састављена је по узору на упитнике из
пројеката SARTRE 4 (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe) и ESRA
(European Survey of Road users safety Attitudes). Упитник се састојао из три групе
питања која су се односила на:
 Социо-демографска обележја;
 Испитивање ставова о брзини, вожњи под утицајем, коришћењу
сигурносних појасева и коришћењу мобилног телефона током
управљања возилом и
 Самопријављивање ризичних понашања током последњих 12 месеци.
Ученицима су били понуђени одговори у виду петостепене скале од „не слажем
се“ до „слажем се“ и од „никада“ до „ретко“.
Питања из прве и друге групе била су прилагођена свим ученицима, без обзира
на поседовање возачке дозволе. Највећи број питања из треће групе односио се на
ученике који поседују возачку дозволу или пробну возачку дозволу, док је осталим
ученицима понуђен одговор „нисам возач“.
Подаци добијени истраживањем обрађени су и анализирани у софтверском
пакету MS Office Excel.
2.3.

Едукација о утицајним факторима на настанак саобраћајних незгода

Едукација о утицајним факторима на настанак саобраћајних незгода спроведена
је у 5 средњих школа на територији града Лесковца, у сарадњи са Канцеларијом за
младе, током септембра и октобра 2017. године. Предавањима је присуствовало 306
ученика трећег и четвртог разреда. Едукација је била организована из три дела.
Најпре је извршено анкетирање ученика, затим предавање о ризицима којима су
млади најизложенији. Теоријски део предавања састојао се из следећих тематских
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области - преглед директних показатеља безбедности саобраћаја на територији
општине Лесковац који се односе на млада лица, време реаговања возача, зауставни
пут возила, брзина као фактор ризика, утицај алкохола и наркотика на психомоторне
способности возача, улога сигурносних појасева као елемената пасивне безбедности
саобраћаја и негативни ефекти који настају услед коришћења мобилних телефона
током управљања возилом.
Циљ предавања није био учење прописа из области саобраћаја, већ указивање на
чињенице које су у вези са ограниченим способностима возача са једне, а високим
захтевима саобраћаја, са друге стране. Објашњени су разлози због којих млади
возачи представљају ризичну групу, истакнута су најучесталија ризична понашања
младих у саобраћају, указано је на њихов значај, као и на последице које ризичним
понашањима могу настати.
Како би се подстакла дискусија и ученици мотивисали, предавачи су
најактивнијим ученицима додељивали награде (слика 1).
Трећи део је подразумевао симулацију утицаја алкохола и наркотика, уз помоћ
наочара за симулацију опасних фактора у саобраћају.

Слика 1. Приказ додељених награда (мајице са илустрацијама)

3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ
Анализа страдања младих у саобраћају на територији општине
Лесковац

У Извештају о основним показатељима стања безбедности саобраћаја, Агенције
за безбедност саобраћаја, наведено је да је у периоду од 2012. до 2016. године
погинуло 7, а повређено 402 млада лица, што чини 30% укупно повређених лица.
Као што се са дијаграма б) слике 2 може видети, млади у саобраћајним незгодама
најчешће страдају у својству возача – 50% (АБС, 2017).
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a)

б)

Слика 2. Структура погинулих и повређених младих (АБС, 2017)

Множењем броја настрадалих лица (погинула, тешко и лако повређена)
одговарајућим коефицијентима добијен је укупан пондерисани број настрадалих.
Даљом анализом утврђена је структура настрадалих према старости, која је
приказана у апсолутним и релативним вредностима на слици 3. На истој слици може
се уочити да су млади у старосним границама 15-30 година, били трећи по
заступљености у структури настрадалих у периоду од 2012. до 2016. године на
територији Лесковца.

Слика 3. Структура настрадалих према старосним групама

3.2.

Истраживање ставова младих о опасностима и ризицима у саобраћају

Подаци добијени истраживањем ставова ученика о опасностима и ризицима у
саобраћају приказани су на слици 4. Подаци су приказани на начин да већи проценат
представља ризичније ставове, како у погледу сопственог понашања, тако и у
погледу понашања осталих учесника у саобраћају. Анализом података утврђено је
да највећи проценат анкетираних ученика (82%) сматра да скоро сви возачи
повремено користе мобилни телефон током управљања возилом. Следећи став по
процентуалној заступљености се такође односи на понашање других возача с
обзиром да 47% од укупног броја анкетираних ученика сматра да би већина
њихових познаника прекорачила брзину за 20 km/h при кретању путем у насељу.
Даље, са чињеницом да возачи који користе мобилни телефон током управљања
возилом имају већи ризик од учешћа у саобраћајној незгоди потпуно или делимично
се не слаже 41% анкетираних ученика. Исти проценат ученика (41%) сматра да мала
количина алкохола неће значајно повећати ризик од саобраћајне незгоде.
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Слика 4. Ставови младих о опасностима и ризицима у саобраћају

По процентуалној заступљености затим следе ученици (38%) који сматрају да
није неопходно коришћење сигурносних појасева на задњим седиштима путничког
аутомобила. Даље, 37% од укупног броја анкетираних ученика се делимично или
потпуно не слаже да се пажња у саобраћају смањује приликом коришћења мобилног
телефона. Са констатацијом да се повећањем брзине кретања за 10 km/h повећава
ризик од настанка саобраћајне незгоде није се сложило 33% анкетираних ученика.
Анализом података утврђено је да ученици у мањем проценту прихватају остала,
упитником обухваћена, ризична понашања.
Поједностављења ради, изоловани су одговори који указују на негативне ставове
ученика и сврстани у четири групе у зависности од врсте ризика кога одражавају
(мобилни телефон, сигурносни појас, брзина и вожња под утицајем алкохола и
дрога). Дакле, свака од наведене четири групе ризика састоји се из неколико питања
постављених у оквиру анкете, која се на тај ризик односе. Како би групе ризика биле
упоредиве, апсолутне вредности које указују на негативне ставове ученика унутар
сваке од група помножене су одговарајућим коефицијентима у зависности од броја
питања који наведене групе садрже. Затим је утврђена процентуална расподела
ставова ученика, негативних са аспекта безбедности саобраћаја, према групама
ризика и приказана на дијаграму а) слике 5. Са истог дијаграма се може закључити
да су најнегативнији ставови у вези са коришћењем мобилног телефона током
управљања возилом са 41%, затим следе ставови које се односе на неупотребу
сигурносних појасева са 24% и вожња прекораченом или неприлагођеном брзином
са 20%. У најмањем проценту (15%) су заступљени негативни ставови који се
односе на вожњу под утицајем.
Анализом података добијених истраживањем утврђено је постојање разлика у
погледу ставова анкетираних ученика за сваку од група ризика у саобраћају у
зависности од пола, што је приказано на дијаграму б) слике 5. Ученици мушког
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пола показали су већу толеранцију ка вожњи прекораченом брзином, неупотреби
сигурносних појасева и вожњи под утицајем алкохола и наркотика (12%, 13% и 8%
респективно) у односу на испитанике женског пола (8%, 11% и 7%). Што се тиче
коришћења мобилног телефона током управљања возилом, већу прихватљивост за
наведено понашање показали су испитаници женског пола (24%).
У структури укупног броја анкетираних ученика, било је 53% испитаника
мушког и 47% испитаника женског пола.
a)

б)

Слика 5. Негативни ставови у зависности од група опасности и ризика у саобраћају и пола
ученика

На слици 6 приказана је процентуална заступљеност самопријављених ризичних
понашања анкетираних ученика. Свако од ризичних понашања посматрано је
појединачно (100%). Подаци истраживања указују да је најучесталије понашање са
71% неупотреба сигурносног појаса на задњем седишту. Следеће по процентуалној
заступљености са 48% је коришћење мобилног телефона приликом управљања
возилом. Даље, прекорачење брзине при кретању путем ван насеља пријавило је
46% анкетираних ученика. Затим следе прекорачење брзине при кретању путем у
насељу са 37%, прекорачење брзине при кретању аутопутем са 22%, управљање
возилом под дејством алкохола са 11% и неупотреба сигурносног појаса у својству
путника на предњем седишту са 5%.

Слика 6. Самопријављена ризична понашања
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На истој слици приказана је и структура самопријављених ризичних понашања
у зависности од пола испитаника. Дакле, проценти који се односе на пол,
представљају удео ученика мушког, односно женског пола у сваком од посматраних
самопријављених ризичних понашања. Анализом података добијених
истраживањем може се закључити да су испитаници женског пола у већем проценту
пријавили коришћење мобилног телефона током управљања возилом у односу на
испитанике мушког пола (28% у односу на 20%). Следеће значајније разлике, у
зависности од пола, односе се на прекорачење брзине при кретању путем ван насеља
и у насељу. Наведено понашање у већем проценту пријавили су испитаници мушког
пола у односу на испитанике женског пола (респективно 28% и 21% у односу на
18% и 16%).

4.

ДИСКУСИЈА

Став је тенденција да се позитивно или негативно реагује према одређеним
ситуацијама, појавама, објектима или особама. Ставови су важне динамичке црте
личности, које нису наслеђене (Инић, 1997:297), већ се формирају кроз процес
социјализације (Statt, 1994).
Fishbein и Ajzen су 1975. године предложили теорију о разумним радњама којом
је објашњен однос између ставова и понашања. Основна претпоставка наведене
теорије је да је понашање рационално и условљено намерама, док намере зависе од
ставова према одређеном понашању. 1985. године Ajzen је проширио теорију о
разумним радњама тако што је додао трећи фактор (перципирану контролу
понашања) и настала је теорија о планираном понашању. Овај фактор одражава
перцепцију о степену контроле над сопственим понашањем. Уколико особа сматра
да има контролу над сопственим понашањем, доћи ће до јачања намере да се
одређено понашање реализује (Engström et al, 2003:57). Према овим теоријама,
варијабле као што су ставови, перцепција ризика, социјалне норме и перципирана
контрола понашања представљају централне детерминанте понашања. Зависност
понашања у саобраћају од наведених фактора доказана је бројним студијама.
Конкретно, утврђена је корелација између ставова о безбедности саобраћаја и
ризичног понашања (Parker and Manstead, 1996; West and Hall, 1997; Parker et al,
1998). Перцепција ризика је такође значајан фактор, нарочито код младих возача, с
обзиром да су, у поређењу са осталим старосним групама возача, склонији
потцењивању ризика у саобраћају и прецењивању сопствених возачких
способности (Ulleberg and Rundmo, 2003:427).
Анализом података добијених истраживањем ставова о опасностима и ризицима
у саобраћају, закључује се да анкетирани ученици у највећем проценту прихватају
коришћење мобилних телефона током управљања возилом и прекорачење брзине,
уколико се говори о перцепцији ученика о ризичним понашањима осталих учесника
у саобраћају.
Групном анализом негативних ставова о опасностима и ризицима у саобраћају,
утврђено је да су у структури негативних ставова доминантни они који се односе на
коришћење мобилног телефона током управљања возилом. Следећи по
процентуалној заступљености су ставови у вези са (не)употребом сигурносних
појасева и управљањем возилом прекораченом или неприлагођеном брзином.
Прецизније, унакрсном анализом дијаграма на слици 5 а) и одређених сегмената
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дијаграма приказаног на слици 4 може се закључити да се негативни ставови који
су у вези са (не)употребом сигурносних појасева у већем проценту односе на
појасеве на задњим седиштима. Такође, може се уочити толеранција ка „малим“
променама вредности брзине (повећање брзине кретања за 10 km/h, 20 km/h).
Наведена сазнања могу бити од користи приликом креирања садржаја будућих
програма едукације.
До сличних закључака може се доћи и анализом самопријављених ризичних
понашања анкетираних ученика. Процентуално најзаступљеније је некоришћење
сигрносних појасева на задњим седиштима, употреба мобилног телефона током
вожње и прекорачење брзине на путевима ван насеља и у насељу за 20 km/h i 10
km/h. Дакле, идентификована су одређена ризична понашања, којима се треба
посветити посебна пажња, када се говори о будућим активностима усмереним ка
младим возачима, на нивоу локалне заједнице која је предмет овог рада.
Бројним истраживањима утврђене су полне разлике у погледу ризичних
понашања и ставова возача (Harré et al, 1996:163). Возачи мушког пола склонији су
ризичном понашању у односу на возаче женског пола, поготово у периоду
адолесценције (Rhodes and Pivik, 2011:923). Разлике у зависности од пола у погледу
ставова о безбедности саобраћаја и чињења одређених ризичних понашања,
утврђене су и истраживањем спроведеним у оквиру пројекта „Млади и безбедни у
саобраћају“. Конкретно, млади возачи мушког пола у већем проценту прихватају
прекорачење брзине и у већем проценту пријављују наведено понашање. Такође,
млади возачи женског пола толерантнији су ка коришћењу мобилних телефона
током вожње и у већем проценту то понашање пријављују.
Приликом развоја мера безбедности саобраћаја потребно је остварити тактички
приступ. Како би мере безбедности саобраћаја биле што ефикасније, неопходно их
је прилагодити врстама ризичних понашања и групама возача који показују највеће
склоности ка понашањима која би се, имплементацијом тих мера, требала
кориговати (Iversen i Rundmo, et al, 2002:1258).
Базирано на сазнањима да ставови и перцепција ризика утичу на понашање у
саобраћају, једна од мера за повећање безбедности саобраћаја, која има за циљ
промену ставова и перцепцију ризика возача, јесте едукација (Ulleberg and Rundmo,
2003:427). Учесник у саобраћају који поседује знање о природи и изворима
опасности у саобраћају, имаће другачији став од учесника чија су знања оскуднија.
Сазнање нових чињеница и потпунија обавештеност могу допринети унапређењу
ставова. У вези с тим, исправније ће се понашати учесник у саобраћају који има
потпунија сазнања (Инић, 1997:297).

5.

ЗАКЉУЧАК

Анализом података о страдању младих на територији општине Лесковац,
закључује се да млади чине 30% у структури укупног броја повређених лица,
посматрано у периоду од претходних неколико година. Даље се закључује да млади
у највећем проценту (50%) страдају у својству возача.
Резултати истраживања ставова ученика о опасностима и ризицима у саобраћају
указују на постојање одређених погрешних ставова. Идентикиковани су
најзаступљенији погрешни ставови анкетираних ученика, као и њихова
најучесталија ризична понашања. Анализом података добијених истраживањем
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може се даље закључити да постоје полне разлике у погледу ставова младих о
ризицима у саобраћају.
Идентификација погрешних ставова ка одређеним врстама ризичних понашања
у саобраћају, као и сазнање о постојању разлика у ставовима младих у зависности
од пола, могу бити значајни са аспекта могућности прилагођавања програма
едукације (Harré et al, 1996:163).
Најважнији елементи едукације спроведене у оквиру пројекта „Млади и
безбедни у саобраћају“ наведени су у претходним поглављима. Циљ спроведене
едукације био је указивање на опасности и могуће последице ризичних понашања у
саобраћају.
Дугорочни циљ је унапређење ставова младих о опасностима и ризицима у
саобраћају. Имајући у виду да је то сложен и дуготрајан процес, који захтева
континуитет, потребно је усмерити активности ка континуираној едукацији.
Важност реализованог пројекта може се посматрати и у индиректном смислу,
кроз успостављање сарадње са институционалним капацитетима који су носиоци
активности безбедности саобраћаја на локалном нивоу. То је важна чињеница и
предност која се може искористити за иницирање будућих активности из области
безбедности саобраћаја. Такође, успостављена је актуелност теме безбедности
саобраћаја на локалном нивоу. Акценат је стављен на едукацију и превентивне мере,
а не само репресивне, као што је до сада био случај када се говори о локалној
заједници где је пројекат, који је предмет овог рада, реализован.
Искуства презентованих активности у овом раду, спроведених на територији
града Лесковца, могу послужити као пример другим локалним самоуправама.

6.
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УТИЦАЈ КРАТКОТРАЈНОГ ПАРКИРАЊА У ЗОНИ ВРТИЋА НА
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
TRAFFIC SAFETY EFFECT OF SHORT-TERM PARKING IN A
KINDERGARTEN ZONE
Биљана Ранковић Плазинић1
Резиме: Паркирање у зони вртића у Србији карактеришу бројни проблеми, међу којима
предњачи недостатак одговарајућих површина за паркирање које нуде прихватљив ниво
безбедности за децу предшколског узраста и моторизоване учеснике у саобраћају. У зони
бројних вртића често нема довољно обележених паркинг места или је њихов положај такав
да паркирање на њима изазива ометање кретања возила на коловозу. Циљ овог рада је да се
истраже конкретни проблеми и карактеристике паркирања у зонама вртића и да се утврди
њихов утицај на безбедност саобраћаја моторних возила у њиховој непосредној близини.
Пилот истраживање је извршено у зонама два вртића у Србији, у вршном јутарњем и
поподневном периоду, у којима се реализује највећи захтев за паркирањем. Извршена је
статистичка анализа снимљених параметара, понашања возача и конфликтних ситуација у
саобраћају. На основу добијених резултата дискутовано је о предлогу мера за смањење
негативног утицаја паркирања на безбедност саобраћаја у зони вртића.
Кључне речи: паркирање; безбедност саобраћаја; вртић
Abstract: There are numerous problems that characterize parking in kindergarten zones in Serbia.
Among them, the most prominent one is the lack of adequate parking areas offering an acceptable
safety level to preschool-age children and motorized road users. In the zones of numerous
kindergartens it is often the case that there is no enough marked parking spaces or their positions
contribute to the distraction of the vehicles moving on the carriageway. This paper is aimed to
explore the specific problems and characteristics of parking in the kindergarten zones as well as to
determine their impact on the traffic safety level of motor vehicles in their proximity. The pilot
research was conducted in the zones of two kindergartens in Serbia in morning and afternoon peak
periods, when parking demand is the highest. The statistical analysis of recorded parameters, driver
behaviours and traffic conflicts was done. Based on the obtained results, it was discussed about the
proposal of measures to reduce the adverse traffic safety effect of parking in a kindergarten zone.
Др Биљана Ранковић Плазинић, дипл.инж.саобраћаја, предавач, Висока инжењерска школа струковних
студија Техникум Таурунум, Наде Димић 4, Београд-Земун, Србија, biljana_rankovic@yahoo.com
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1.

УВОД

Паркирање на саобраћајницама испред вртића представља проблем безбедности
саобраћаја за децу и њихове родитеље. Овај проблем проистиче из недостатка
одговарајућег, безбедног простора за паркирање испред вртића са одговарајућим
заштитним зонама. Проблем је нарочито уочљив испред вртића у приватном
власништву, јер они најчешће не обезбеђују одговарајући простор за паркирање, те
родитељима у том случају често преостаје или да се прописно паркирају на
релативно већим удаљеностима од вртића или да се непрописно паркирају у
непосредној близини вртића.
Циљ овог рада је да се представе проблеми безбедности саобраћаја у зони
вртића, опишу њихове карактеристике, као и да се дају смернице за даље деловање
у смеру отклањања фактора ризика у зонама вртића. Анализа проблема је заснована
на пилот истраживању које је спроведено у зонама два вртића у Србији.
Рад је организован на следећи начин. У наредном поглављу је дат преглед
литературе на дату тему. У трећем поглављу је описана методологија пилот
истраживања, а у четвртом поглављу су представљени резултати анализе
прикупљених података. Рад се завршава давањем предлога мера за смањење
негативног утицаја паркирања на безбедност саобраћаја у зони вртића.

2.

ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ

Проблем утицаја краткотрајног паркирања у зонама вртића на безбедност
саобраћаја није довољно истражен у постојећој литератури (доступној аутору).
Премда су истраживачи одавно скренули пажњу на овај проблем (на пример,
Arnberg, 1979), до данас је објављено мало студија и радова на ову тему. Што се
тиче искустава развијених држава, разлог може бити то што су процедуре
паркирања у случају искрцавања/укрцавања деце из/у аутомобил у потпуности
уређене, те је ризик настанка инцидентних ситуација минималан. Примера ради, у
Сједињеним Америчким Државама, на поседу школа и вртића се налазе посебне
„жуте“ зоне за укрцавање/искрцавање деце (Deerfield Elementary School, 2017).
Родитељ вози аутомобил десном саобраћајном траком и пристаје уз зону за
укрцавање/искрцавање. Особље школе/вртића помаже детету да изађе из
аутомобила са десне стране. У том случају родитељ не треба да излази из
аутомобила. Није дозвољено отварати врата која се налазе ближе улици. У зони за
укрцавање/искрцавање је забрањено обилажење других паркираних возила која се
налазе испред, већ се излазак возила из зоне обавља по редоследу доласка (Saint
Anne Parish School, 2017). На слици 1 је дат пример организације зоне за
укрцавање/искрцавање.
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Паркиралиште 1 је намењено
укрцавању/искрцавању деце
предшколског узраста
Паркиралиште 2 је намењено
укрцавању/искрцавању деце 1. до 5.
разреда
Напомена: Нема левих скретања на
изласку из зоне вртића/школе.
Дозвољена су само десна скретања.

Слика 1. Пример зоне за укрцавање/искрцавање (Извор: Ladera Elementary, 2017)

Што се тиче држава у којима је последњих година присутан интензиван пораст
броја деце која похађају вртиће, Jiang и Chen (2012) су указали на проблем стварања
загушења у зони класичних вртића у Кини којима недостаје одговарајући простор
за безбедно укрцавање и искрцавање деце. Такође су истраживали пројектна
решења таквих зона у развијеним државама и дали смернице за њихову примену у
Кини.
У Србији постоји врло мало литературе на ову тему. У последњих неколико
година многе локалне самоуправе су иницирале спровођење мера за унапређење
безбедности саобраћаја у зонама школа, али вртићи су често изостављени. Када се
ради о вртићима у јавној својини, ситуација са паркирањем је боља него код вртића
у приватној својини, јер су вртићи у јавној својини грађени плански, на већим
парцелама, са унапред дефинисаном наменом површина и положајем објеката. С
друге стране, приватне вртиће углавном карактерише мањи капацитет и преуређење
објеката који су претходно имали другу (најчешће стамбену) намену. Иако постоје
законски прописи које приватни вртићи морају да испуне да би добили дозволу за
рад, захтеви у вези са паркирањем нису на тој листи (Министарство просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије, 1996).

3.

МЕТОДОЛОГИЈА ПИЛОТ ИСТРАЖИВАЊА

У оквиру овог истраживања, под зоном (околином) вртића се подразумевају
саобраћајнице које окружују вртић, у радијусу од 100 метара од улаза у вртић.
Вредност радијуса је изабрана на основу оквирне, разумне даљине пешачења
родитеља са дететом у наручју, према утиску аутора рада.
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Истраживање је извршено у зонама два вртића у Србији: један се налази у
Београду (у даљем тексту: вртић бр. 1), а други у Убу (у даљем тексту: вртић бр. 2).
Вртић у Београду је у приватној својини, а вртић у Убу је у јавној својини. Њихов
положај у односу на околне саобраћајнице приказан је на слици 2. Истраживање је
извршено методом посматрања, при чему су бележени следећи подаци:
 Трајање паркирања возила у зони вртића;
 Место паркирања возила (испред вртића/у околини вртића);
 Небезбедне ситуације у којима су учествовали деца, родитељи и други
учесници у саобраћају.
Вртић бр. 1

ЛЕГЕНДА:
Граница парцеле на
којој се налази вртић
Улаз у двориште

вртића
Зграда вртића

Вртић бр. 2

Слика 2. Положај вртића и њихових улаза у односу на околне саобраћајнице

Истраживање је извршено у јутарњем и поподневном вршном сату. Паркирање
је разматрано само за возила којим су довезена/одвезена деца која похађају
посматране вртиће. Заустављање возила није разматрано нити су забележени
случајеви да је време од заустављања аутомобила ради одвођења детета у вртић до
покретања возила трајало краће од 3 минута, колико траје временски период до кога
се мировање возила сматра заустављањем.

4.

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА

У вртић бр. 1 се улази из улице са уским коловозом, намењеном двосмерном
саобраћају, без обележених паркинг места и са недовољном (и неуједначеном)
ширином тротоара (< 0,5 m). Најближи простор за паркирање, премда необележен,
налази се на удаљености од око 100 m. Вртићу бр. 2 се приступа из једносмерне
улице, са обележеним паркинг местима са леве стране коловоза, а на истој страни
коловоза је и улаз у вртић. Ове карактеристике локације вртића доста утичу на
безбедност учесника у саобраћају у њиховој околини.
Истраживањем је снимљено трајање паркирања возила испред вртића бр. 1 и то
11 возила у јутарњем вршном часу и 14 возила у поподневном вршном часу. Испред
вртића бр. 2 је снимљено 31 возило у јутарњем вршном часу и 22 возила у
поподневном вршном часу. Просечно трајање паркирања испред вртића је
приказано у табели бр. 1. Према добијеним подацима, трајање паркирања је дуже у
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поподневном вршном часу (10,6 min и 8,6 min у односу на 9,0 min и 8,1 min,
респективно), највероватније због дужег задржавања родитеља у вртићу (припрема
детета за излазак и паковање ствари, разговор са васпитачицама о активностима
детета у току дана итд.).
Табела 1. Трајање паркирања возила у зони вртића

Вршни сат

Трајање паркирања [min]
Просечна Стандардно Минимална Максимална
вредност
одступање
вредност
вредност
Вртић
јутарњи
9,0
1,7
6
12
бр. 1 поподневни
10,6
1,9
8
15
Вртић
јутарњи
8,1
1,8
5
12
бр. 2 поподневни
8,6
1,8
6
12
Према подацима приказаним на слици 3, већина родитеља паркира
аутомобиле испред улаза у вртић. У случају вртића бр. 1, где испред улаза у вртић
не постоје обележена паркинг места, 56,0% возила је било паркирано испред вртића,
а 44,0% у околини вртића где постоје бољи услови за паркирање. С друге стране,
значајно већи проценат возила је био паркиран испред улаза у вртић бр. 2 (71,7%),
где постоје облежена паркинг места. Примећено је да су остали родитељи паркирали
у околини вртића само у случају када су сва паркинг места испред улаза у вртић бр.
2 била заузета.
100%

% паркираних возила

90%
80%

28.3%
44.0%

70%
60%
50%
40%

30%

71.7%

56.0%

20%
10%
0%
Вртић 1

испред улаза у вртић

Вртић 2

у околини вртића

Слика 3. Локација паркирања возила

Током истраживања забележене су следеће небезбедне ситуације у зони вртића
бр. 1:
 Непрописно паркирање возила и са леве и са десне стране коловоза
намењеног двосмерном саобраћају, због чега долази до сужења коловоза
(тј. стварања уског грла) и принудног наизменичног кретања возила
преко суженог дела (слике 4 и 5);
 Излазак деце и родитеља из возила директно на коловоз, док возачи
других возила због недовољне прегледности често не прилагоде брзину
кретања;
 Нагло кочење других возила услед неопажања паркираних возила
испред вртића и особа које излазе/улазе у аутомобил;
 Због недовољне ширине тротоара, чак и родитељи који доводе децу у
вртић носећи их у наручју или држећи их за руку принуђени су да
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заузимају одређени део коловоза, због чега се такође онемогућава
двосмерно кретање возила, а родитељи и деца у улози пешака се излажу
ризику да не буду благовремено уочени на коловозу због смањене
прегледности;
Пешаци морају да обилазе паркирана возила испред улаза у вртић,
улазећи на површину намењену кретању моторних возила (слика 6).

Слика 4. Паркирање аутомобила са десне (лево) и леве стране (десно) коловоза у
односу на смер кретања возила

Слика 5. Сужење коловоза које онемогућава двосмеран саобраћај

Слика 6. Ступање пешака на коловоз због обилажења паркираног аутомобила

Током истраживања забележене су следеће небезбедне ситуације у зони вртића
бр. 2:
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Излазак деце из возила са десне стране аутомобила, директно на
коловоз, док возачи других возила често не прилагоде брзину кретања.
Током истраживања није бележен положај дечијих седишта у аутомобилу (са
леве/десне стране), те се стога није могло анализирати да ли постоји веза између
стране улице на којој се аутомобил паркира и позиције седења детета. Ова анализа
треба да буде део будућих истраживања.

5.

ДИСКУСИЈА

На основу добијених резултата може се закључити да је ниво безбедности
саобраћаја виши у зони вртића бр. 2, који је у државној својини и који је пројектован
према одређеним стандардима. С друге стране, током последњих неколико година
је у градовима у Србији дошло до отварања великог броја приватних вртића,
првенстевно као одговор на недостатак места у државним вртићима. Ови вртићи су
најчешће организовани у објектима чија првобитна намена није била предшколско
васпитање, па стога ни зоне у којој се ти вртићи налазе није прилагођена садашњој
функцији објекта. Према прегледу услова које приватни вртићи треба да испуне да
би добили дозволу за рад, тема паркирања није обрађена (Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије, 1996). Не наводи се да приватни
вртић мора да обезбеди потребан број паркинг места нити да у приступној улици
мора имати довољно простора за паркирање. Премда у постојећој домаћој
литератури постоје нормативи за паркирање за вртиће, који указују на то да је
потребно 1 паркинг место на 7-12 деце (Путник, 2001), очигледно је да се они не
примењују када се врши пренамена већ изграђених објеката. Стога постоји велика
вероватноћа да ће у зонама многих приватних вртића, поред смањења капацитета
саобраћајнице због паркирања дуж коловоза (Cao et al, 2017), бити присутан
проблем безбедности саобраћаја.
Примера ради, због претходних проблема са казнама због непрописног
паркирања у зонама вртића који немају обезбеђена паркиралишта за родитеље, у
Загребу се родитељима издају специјалне дозволе за 15-минутно паркирање возила
испред вртића, али тиме се не решава проблем безбедности саобраћаја
(www.vecernji.hr, 2012).
5.1.

Нормативи за паркирање

У развијеним државама постоје стандарди за ванулично паркирање у зонама
вртића (табела 2). За набројане примере (Аустралија, Хонг Конг и разни градови у
САД) је карактеристично то што је, поред паркинг места, потребно обезбедити и
вануличну зону за укрцавање/искрцавање деце. Укупан минимални број места за
паркирање се углавном састоји од минималног броја паркинг места за
родитеље/стараоце који довозе децу и минималног броја паркинг места за запослене
у вртићу.
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Табела 2. Стандарди за ванулично паркирање за вртиће

Држава/град

Стандард за паркирање
Извор
Број паркинг места једнак ¼
Department of Education
броја уписане деце + 1 паркинг
Аустралија
and Children’s Service,
место за сваког запосленог са
2014
пуним радним временом
0-1 паркинг места на 4-6
Planning Department,
Хонг Конг
учионица
2016
1 паркинг место за сваког
Ferndale Municipal Code,
Ферндејл, САД
запосленог + 1 паркинг место
2015
на 10 деце
1 паркинг место за сваког
Department of Planning
запосленог који ради током
Хјустон, САД
and Development of the
најдуже смене + 1 паркинг
City of Huston, 2017
место на 5 деце
2 паркинг места по запосленом
Кањон Сити,
или 3 паркинг места по
Cañon City
САД
учионици + 1 паркинг место по
Administration, 2011
административном раднику
2 паркинг места за првих 16
Roseburg Land Use and
Росберг, САД
деце + 1 паркинг место на
Development Ordinance,
сваких 12 преостале деце
2015
1 паркинг место на свака 2
Savannah Metropolitan
Савана, САД
запослена + довољно, а најмање Planning Commission,
3 паркинг места за превоз деце
2013
Београд, Србија
1 паркинг место на 7-12 деце
Путник, 2001
У Србији постоје урбанистички нормативи за паркирање возила за потребе
објеката различите намене, међу којима су и предшколске установе (Путник, 2001),
али је је нејасно да ли се они односе/примењују на већ изграђене објекте који се
претварају у предшколске установе. У сваком случају, с обзиром на недавно
повећање броја приватних вртића и на услове за добијање дозволе за рад који не
укључују питање паркирања, требало би спровести ново истраживање ради
утврђивања норматива за паркирање у зависности од броја деце која похађају вртић,
коефицијента једновремених долазака деце у јутарњем и поподневном вршном сату
и очекиваног процента деце коју родитељи довозе аутомобилом. С обзиром да у
овом истраживању нису снимљени сви потребни подаци за утврђивање потребног
броја паркинг места, не може се дати конкретна оцена овог параметра, већ се даје
предлог за обраду ове теме у оквиру будућих истраживања на већем узорку.
5.2.

Предлог мера

Имајући у виду нормативе и добру праксу развијених држава, предлаже се
следећи скуп мера које треба имплементирати како би се подигао ниво безбедности
деце, родитеља и других учесника у саобраћају у зонама вртића:
 Возачима треба на одговарајући начин ставити до знања да се крећу у
зони вртића, како би благовремено прилагодили своје понашање
приликом вожње;
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Утврдити ниво безбедности саобраћаја у зонама постојећих вртића;
Предложити надлежном Министарству, које издаје дозволу за рад
приватним вртићима, да услови које приватни вртићи треба да испуне
обухвате и обезбеђење минималног броја паркинг места са вануличном
зоном за укрцавање/искрцавање деце;
Пројектовати типска решења за организацију кретања и паркирање
возила у складу са бројем деце која похађају вртић;
Уколико се паркинг места на уличном фронту у околини вртића
резервишу за родитеље који довозе децу у вртић, истражити и имати у
виду прихватљиву даљину пешачења родитеља са дететом од паркинг
места до вртића;
Регулативно-режимским мерама спречити друга возила да користе
паркинг места намењена вртићима, барем у периоду када већина
родитеља довози/одвози децу из вртића.

ЗАКЉУЧАК

У овом раду је указано на проблеме безбедности саобраћаја у зонама вртића због
краткотрајног паркирања возила испред улаза у вртић. Овај проблем је нарочито
изражен у зонама вртића који нису плански грађени за дату намену, а појачан је
тиме што прописи не третирају проблем паркирања родитеља који довозе/одвозе
децу из вртића. Истраживање, чији су резултати представљени у овом раду,
представља пилот истраживање врло скромног обима, те се резултати не могу
сматрати валидним. Ипак, они у одређеној мери указују на опште проблеме
безбедности саобраћаја насталих услед необезбеђења одговарајућег паркинг
простора за родитеље. Да би се могао дати одговарајући предлог мера, потребно је
поновити истраживање на већем узорку. Тако добијени резултати треба да буду
основа за доношење мера којима ће се дугорочно решити проблем безбедности деце,
родитеља и других учесника у саобраћају у зонама вртића.
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ПРЕДЕЛОГ МЕРА ЗА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ
БИЦИКЛИСТИЧКОГ САОБРАЋАЈА У БЕОГРАДУ СА ОСВРТОМ
НА СТАЗЕ ЗА СЛЕПЕ И СЛАБОВИДЕ ОСОБЕ
PROPOSAL OF MEASURES FOR DEVELOPMENT OF SAFE
BICYCLE TRAFFIC IN BELGRADE WITH A FOCUS ON THE PATHS
FOR BLIND AND VISUALLY IMPAIRED PEOPLE
Слађана Марковић1, Маја Димитријевић2, Невена Стевић3,
Јелена Милошевић4
Резиме: Бициклистички саобраћај, са дугом традицијом у Београду, данас се враћа као
одрживи вид транспорта, који поред енергетске ефикасности и исплативости са собом носи
и значајне здравствене ефекте за кориснике овог вида транспорта, као и непосредног
окружења. У раду је извршена анализа бициклистичког саобраћаја са аспекта безбедности.
На основу искустава европских градова у вођењу бициклистичког саобраћаја дат је предлог
мера за унапређење безбедног бициклистичког саобраћаја. Побољшање услова за
бициклистички саобраћај постићи ће се изградњом и оптималним лоцирањем
бициклистичких стаза, трака и коридора, што ће учинити град атрактивнијим за кретање
бициклиста. Кроз мере побољшања дате су и смернице за безбедно вођење слепих и
слабовидих особа и њихово укрштање са бициклистичким саобраћајем као једним од
конфликтних места.
Кључне речи: бициклистички саобраћај, безбедност, искуства, мере, стазе за слепе и
слабовиде особе, конфликтна места.
Abstract: A bicycle traffic has a long tradition in Belgrade and now it returns as sustainable mode
of transport. In addition to energy efficiency and cost effectiveness the cycling has significant health
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benefits for users of this mode of transport and positive effects on environment. This paper analysed
the bicycle traffic in terms of safety. Measures for improvement of safe bicycle traffic are proposed
based on the experience of European cities in guiding bicycle traffic. Conditions for bicycle traffic
will be improved by constructing and optimal locating of bicycle tracks, lanes and corridors, which
will make the city more attractive for the cyclists. These cycling improvement measures also include
the guidelines for safe guiding of blind and visually impaired people.
Keywords: bicycle traffic, experience, measures, paths for blind and visually impaired people,
points of conflict

1.

УВОД

Бициклистички саобраћај, са дугом традицијом у Београду, данас се враћа као
одрживи вид транспорта, који поред енергетске ефикасности и исплативости са
собом носи и значајне здравствене ефекте за кориснике овог вида транспорта, као и
непосредног окружења. Како је у последње време развој бициклистичког саобраћаја
у успону тако се јавља и потреба за адекватном и безбедном инфраструктуром у
урбаним срединама.
Циљ овог рада је анализа постојећег стања и досадашњих активности у области
бициклистичког саобраћаја као и сагледавање расположиве техничке и планске
документације. На основу искустава одабраних европских земаља дате су смернице
за будући развој бициклистичког саобраћаја пре свега са аспекта безбедности.
Такође је дат осврт и на проблеме који су се јавили током израде пројектне
документације за саобраћајнице ужег градског подручја града Београда,
наглашавајући места конфликта са слепим и слабовидим лицима. Овај рад пружа
спектар конкретних мера и активности које би требало реализовати у циљу
унапређења безбедности бициклистичког саобраћаја.

2.

РАЗВИЈЕНОСТ И СТАЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Оно што је карактеристично за шире централно језгро града Београда јесте
свакако висок интензитет моторног саобраћаја (са значајним учешћем возила јавног
превоза), изражен стационарни саобраћај и врло мала прилагођеност саобраћајне
мреже потребама бициклистичког саобраћаја. У таквом окружењу и условима
бициклисти се "сналазе" тако што најчешће користе мање прометне улице у својим
путовањима, или користе тротоаре као возну површину за кретања бицикла.
Према ГУП-у до сада је изграђено и уређено око 90 km бициклистичких стаза, а
планирано је да се изгради још око 230 km бициклистичких стаза.
Изграђене и уређене бициклистичке стазе налазе се углавном на Новом Београду
и уз обале река Саве и Дунава. У скорије време бициклистичке траке изграђене су у
Булевару ослобођења од Аутокоманде до Саве Машковића, бициклистичке стазе на
Тргу Славија, Булевару ослобођења од Славије до ветеринарског факултета,
Рузвелтовој улици. Такође су дефинисане и бициклистичке руте Еуро вело 6,
Авалска и Савска рута са пратећим елементима. Преглед постојеће и планиране
бициклистичке инфраструктуре је приказан на Слици 1.
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Слика 1. Постојећа и планирана бициклистичка инфраструктура.

Посматрано са аспекта прилагођености улица бициклистичком саобраћају на
саобраћајној мрежи Београда, у широј централној зони града већина улица не
погодује потребама бициклистичког саобраћаја. Не постоји изграђена
бициклистичка инфраструктура, те се бициклисти за долазак до њихових крајњих
дестинација крећу коловозом постојећих саобраћајница. Како је на Новом Београду
у оквиру расположивог простора било једноставно планирати бициклистичку
инфраструктуру, бициклистичке стазе су изграђене уз већину новопројектованих
саобраћајница.
Може се рећи да учесници у саобраћају не схватају "озбиљно" бициклистички
саобраћај и бициклисте, као равноправне учеснике у саобраћају. Услед мањег броја
бициклиста у саобраћају, возачи моторних возила просто не очекују бициклисте, те
ни не обраћају пажњу на њих.
Што се тиче саобраћајне сигнализација већина је адекватно постављена и у
добром је стању. Оно што се може приметити јесте недостатак знакова за упозорење
учесника у саобраћају о бициклистима на путу, а имајући у виду појачано кретање
бициклиста на одређеним рутама, нарочито у летњим месецима.

3.

ПРОПИСИ У БИЦИКЛИСТИЧКОМ САОБРАЋАЈУ И ПРИМЕРИ ИЗ
ДОСАДАШЊИХ ПРОЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Саобраћајни прописи за територију Републике Србије нису у потпуности
обухватили бициклистичку инфраструктуру и њихове елементе. Због недостатка
потребних података за пројектовање бициклистичке инфраструктуре, при
пројектовању се најчешће користе искуства других земаља, пре свега европских,
услед чега долази до различитости у одабиру пројектних елемената. Пројекти који
су урађени на територији града Београда у последњим годинама третирали су
бициклистички саобраћај. На неким новоизграђеним саобраћајницама на
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територији града Београда захтеви за увођење бициклистичких стаза су се јавили
након завршетка пројектне документације. Новопројектоване бициклистичке стазе
су уклопљене у пројектовано решење, па се може рећи да су на појединим местима
добијена изнуђена решења.
Накнадно увођење бициклистичких стаза на пешачким површинама
проузроковало је велики број конфликтних тачака са стазама за слепе и слабовида
лица. Примери недостатака на новопројектованим бициклистичким стазама на
територији града Београда приказани су на следећим сликама (Слика 2).

Слика 2. Бициклистичке стазе на новоизграђеним саобраћајницама

У наредним пројектима најбоље је од самог почетка приступити могућности и
потреби увођења бициклистичких трака/стаза како би се на најбољи начин уклопили
у целокупан концепт вођења саобраћаја.

4.

ПРИКАЗ ЕВРОПСКИХ ИСКУСТАВА У ПРОЈЕКТОВАЊУ
БИЦИКЛИСТИЧКЕ ИНГРАСТРУКТУРЕ

Већ од 60-тих година XX века у неким европским државама се предузима низ
системских мера које су усмерене ка повећању броја бициклиста у саобраћају и мера
намењених повећању њихове безбедности. Данас у тим државама бициклисти
представљају равноправне учеснике у саобраћају, чија се популација из године у
годину повећава. Постојање подземног шинског саобраћаја је растеретио градску
уличну мрежу како за јавни градски саобраћај на површини (трамваје, аутобусе)
тако и за бициклистички саобраћај. Како се доста користи подземни метро, самим
тим је и мање учешће путничких аутомобила у јавном саобраћају што даје
могућност развоју и безбеднијем вођењу бициклистичких токова на коловозу.
У холандским, данским и немачким школама, интензивно се спроводи обука
деце о безбедним и ефикасним техникама вожње бицикла као део редовног
школског програма. Већина те деце заврши овакав курс до четвртог разреда основне
школе.
Градови који ће бити обухваћени овим прегледом су Амстердам (Холандија),
Копенхаген (Данска) и Загреб (Република Хрватска).
Холандија
Амстердам је град у коме је бициклистички саобраћај развијен и у највећој мери
одвојен од осталог саобраћаја. Бициклистичке траке су јасно означене (обојене) са
посебним саобраћајним знаковима, довољне ширине како би се омогућило
двосмерно кретање и претицање бицикала (Слика 3 ), чиме се постиже одговарајући
ниво сигурности.
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Слика 3. Издвојена бициклистичка трака

Слика 4. Пример бициклистичких стаза и

прелаза на раскрсници

Ширина бициклистичких трака зависи пре свега од ограничења брзине. На
саобраћајницама на којима је ограничење брзине 30km/h минимална ширина
једносмерне бициклистичке траке износи 1,5m, док је на путевима са ограничењем
брзине 50km/h, већим обимом саобраћаја и са успонима ширина једносмерне траке
износи преко 2,0m. Бициклистичке траке се најчешће пројектују на путевима на
којима ограничење брзине мање од 60km/h и на секундарним путевима. Ширина
двосмерних бициклистичких трака је од 2,4m до 3,6m. Бициклистичке траке се у
раскрсницама углавном пројектују са леве и десне стране, физички одвојено од
осталог саобраћаја (Слика 4). У циљу јаснијег и једноставнијег разликовања
бициклистичке стазе су обојене црвеном бојом. На раскрсницама са кружним током
саобраћаја бициклисти се налазе са спољне стране круга и имају предност у односу
на остале учеснике у саобраћају.
Данска - Копенхаген
Бициклистичке траке у Копенхагену су јасно дефинисане и ивичњацима
издвојене од осталих површина, како би бициклисти у потпуности били извојени од
осталог саобраћаја. Препоручена ширина једносмерне бициклистичке траке је 2,5m,
а минимална ширина износи 2,2 m. У случајевима када на локацији нема довољно
простора, а на којима обим бициклистичког саобраћаја није велики, може се
пројектовати ширина једносмерне траке од 1,7 m (Слика 5). Траке за пролаз
бициклиста кроз раскрсницу се ради једноставнијег разликовања од остале
хоризонталне сигнализације боје плавом бојом (Слика 6).

Слика 5. Бициклистичка стаза

ширине 1,7 m

Слика 6. Пролаз бициклиста кроз

раскрсницу

На слици 7 је приказана хоризонтална сигнализација, беле ознаке на
бициклистичкој стази који означавају простор намењен бициклистима, а остала
ширина стазе служи за претицање.
Помоћу ЛЕД осветљења бициклистичке површине, бициклисти могу јасно у
вечерњим сатима да виде спољну ивицу. Истраживања су показала да ово светло
позитивно утиче на бициклисте у погледу брзине кретања (Слика 8).
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Слика 7. Пример хоризонталне
сигнализације бициклистичке стазе

Слика 8. ЛЕД осветљење

бициклистичке површине

Република Хрватска
Што се тиче потребних ширина за кретање бициклиста као и заштитних размака,
вредности су скоро исте као у нашој земљи. Пројектовање бициклистичких стаза и
регулисање саобраћајном сигнализацијом је дефинисано у Правилнику о
бициклистичкој инфраструктури (Народне новине, Службени лист РХ, бр. 28/216).
У насељеним местима најмања ширина заштитног појаса (поплочана трака,
зелени појас ...) између бициклистичке стазе и коловоза мора бити 0,5 m - 1,0 m.
Изван насељеног подручја ширина заштитног појаса (зелена површина или челична
заштитна ограда) треба да буде 1,5 m.
Која бициклистичка површина (стаза/трака) ће се применити на одређеној
локацији одређује се на основу максималне дозвољене брзине кретања моторних
возила на датој деоници и броја моторних возила у вршном сату.
На семафоризованим раскрсницама, испред зауставне линије за бициклисте
потребно је предвидети површину за заустављање бициклиста најмање дужине 5,0
m. На тај начин су видљиви за остале учеснике у саобраћају, али и повећава се
сигурност бициклиста на раскрсници, с обзиром да сви бициклисти истовремено
пролазе раскрсницу. На следећим сликама су дати неки од примера из Правилника
о бициклистичкој инфраструктури Републике Хрватске. (Слика 9).

Директно вођење бициклистичком стазом

Директно вођење бициклистичком
траком

Бициклистичке траке у једносмерној улици, за оба
смера

Поље за заустављање бициклиста

Слика 9. Укрштање бициклистичких трака са тракама

за моторна возила
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Енглеска
Као добар пример решавања укрштања стаза за слепе и слабовиде особе са
бициклистичким стазама издвојен је град Лондон, који је проблем решио увођењем
одговарајућих техничких мера кроз своје правилнике и стандарде (Слика 10 и 11).
са најава за
укрштање
пешацима

Слика 10. Место укрштања бициклистичке

стазе са стазом за слепе и слабовиде
особе - пример Лондон

најава за
укрштање са
бициклистима

Слика 11. Приказ бордуре за укрштање

са пешачким и бициклистичким
токовима

Када су стазе за слепе и слабовиде особе у непосредној близини бициклистичких
стаза могу довести у питање безбедност и једних и других учесника. Брзина и
близина бициклиста могу узроковати опасност, нарочито тамо где нема физичког
oдвајања између ове две групе.

5.

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ У
БИЦИКЛИСТИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

Планска документација:
 израда Студије бициклистичких коридора кроз Београд, сагледавање
планске документације и допуна планске документације према
решењима из Студије;
Правна регулатива (законодавне и нормативно регулативне мере):
 израда Правилника о бициклистичкој инфраструктури у ком ће бити
јасно дефинисани сви неопходни елементи за пројектовање;
 увођење свих потребних елемената за пројектовање бициклистичке
инфраструктуре у стандарде из области саобраћајне сигнализације и
опреме;
 законом дефинисати обавезно коришћење одговарајуће опреме током
вожње бицикла и казнене мере.
Надлежне институције треба да иницирају израду потребних стандарда из
области бициклистичког саобраћаја, правилника и измена у закону. Стандарде треба
урадити у сарадњи са републичким и стручним институцијама, надлежним за ову
област уважавајући добре примере из праксе.
Превентивне мере:
 едукација стручних служби за спровођење јавних кампања из области
бициклистичког саобраћаја;
 у школама формирати позитивна знања, ставове и понашања о
бициклистичком саобраћају и обавезну обуку са тестом саобраћајне
полиције;
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учестало спровођење кампања кроз медије, штампу, јавне презентације
и др;
 обука возача да поштују пешаке и бициклисте.
Техничко - регулативне мере:
 регулисање укрштања бициклистичких токова са осталим саобраћајним
токовима, бојењем површина и означавање хоризонталном
сигнализацијом;
 примена појма "Bike Box" који представља простор за смештање
бицикала испред неиспрекидане
 зауставне линије за моторна возила на семафоризованоj раскрсници.
 вођење бициклистичког саобраћаја споредним улицама у ужој градској
зони са мањим обимом саобраћаја у којима треба размотрити могућност
ограничења брзину кретања моторних возила на 30km/h,
 избегавати саобраћајнице кроз које пролазе теретна возила и возила
ГСП-а.
 вођење слепих и слабовидих особа решавати тактилним
плочама/тракама одговарајућих бордура, тракама са звучним ефектимa
и др.
 неопходно је избегавати укрштања бициклистичких стаза и стаза за
слепе и слабовиде особе. Места укрштања треба решавати посебним
површинама за најаву укрштања, тракама са звучним ефектима и
хоризонталном сигнализацијом и др.
 одвајање бициклистичких трака од моторног саобраћаја применом
вибро-трака (у комбинацији са бојењем површина намењеним
бициклистима) или гумених одбојника (Слика 12),

Слика 12. Примена вибро трака и гумених одбојника на бициклистичким тракама

Функционалне мере
 ограничена скретања за аутомобиле, док су сва скретања дозвољена
бициклистима,
 посебно активирање семафора од стране бициклиста,
 постављање саобраћајних острва на коловозу ради заоштравања
радијуса скретања аутомобила и на тај начин их натера да успоре
приликом скретања удесно,
 удаљивање бициклистичких стаза од улица, на прилазима раскрсници
да би се избегао судар са аутомобилом који скреће удесно.

162

13. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 18 – 21. април 2018.

6.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Поред праћења развоја, у смислу бициклистичке инфраструктуре, неопходно је
пратити и развијати неопходне мере у циљу постизања што бољих ефеката и
безбеднијег бициклистичког саобраћаја, како би се граћани стимулисали за
коришћење овог вида саобраћаја. Са развојем бициклистичког саобраћаја у укупном
саобраћају могло би се утицати на смањење учешћа моторних возила у урбаним
градским зонама што је једна од значајних активности која се спроводи у данашње
време.
Побољшање услова за вођење бициклистичког саобраћаја постићи ће се
изградњом и оптималним лоцирањем бициклистичких стаза, трака и коридора, што
ће учинити град атрактивнијим за кретање бициклиста. Свака локална заједница
треба да анализира стање бициклистичког саобраћаја и праћење и увеђење
конкретних мера у складу са својим расположивим могућностима за своје подручје.
Позитивна искуства у европским градовима могу послужити као основ приликом
дефинисања параметара за пројектовање. Оно што је неопходно је да се пре свега
законске и планске регулативе реше на нивоу државе како би се олакшало
пројектовање а самим тим и техничка документација одрађивала на исти начин у
свим институцијама. Такође кроз законску регулативу посебну пажњу треба
посветити и трасама за вођење слепих и слабовидих особа у којој јасно треба
дефинисати све параметре који су од значаја за њихово вођење.

7.
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Резиме: Јачање капацитета јединица локалне самоуправе у области безбедности саобраћаја
представља један од најзначајнијих корака у институционалном управљању безбедношћу
саобраћаја. У складу са стратешким документима Републике Српске, Агенција за безбедност
саобраћаја Републике Српке у сарадњи са Министарством управе и локалне самоуправе је
реализовала пет циклуса радионица, почевиши од 2013. године. За сваки циклус су
дефинисане теме по принципу „од горе ка доле“ са циљем решавања конкретних проблема
на локалном нивоу. Од припреме локалних стратешких докумената, савремених метода
праћења стања, анализе саобраћајних незгода, све до унапређење безбедности саобраћаја у
зонама школа и мера за управљање брзинама. Поред тема које се односе на безбедност
саобраћаја, у последње две године обрађене су теме које се односе на пројектовање и
планирање простора и то: контрола приступа на магистралним и регионалним путевима те
категоризација локалне путне мреже у Републици Српској. Циљ рада је приказ успешне
праксе за јачање институционалних капацитета на локалном нивоу у области стамбенокомуналних послова и послова планирања и грађења. На овај начин стварају се предуслови
за бољи проток информација међу запосленим у истим и различитим јединицама локалне
самоуправе, обезбеђује се стручан приступ раду и једноставнија координација са субјектима
безбедности саобраћаја на националном нивоу.
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Кључне речи: успешне праксе, јачање капацитета, управљање безбедношћу саобраћаја,
радионице
Abstract: Тhe strengthening of road safety capacity of local self-governments is one of the most
important steps in the institutional road safety management. In accordance with the strategic
documents of the Republic of Srpska, the Traffic Safety Agency of the Republic of Srpska in
cooperation with the Ministry of Administration and Local Self-Governance has implemented five
cycles of workshops, starting from 2013. For each cycle, top-to-bottom topics are defined with the
aim of solving specific problems at the local level. From the preparation of local road safety strategic
documents, modern methods of road safety monitoring, analysis of current state, all the way to
improving the road safety in school zones and speed management measures. In addition to topics
related to road safety, in the last two years the topics related to the design and planning have been
addressed: access control on the main roads and categorization of the local road network in the
Republic of Srpska. The aim of this paper is to present a best practice for road safety capacity
strengthening at the local level. In this way, preconditions for a better flow of information between
employees in the same and different local self-governance are created, professional approach and
easier coordination with the road safety stakeholders at the national level.
Keywords: best practices, road safety capacity strengthening, road safety management, workshops

1.

УВОД

Кроз историју, мењала се проблематика безбедности саобраћаја и развијала се
теоријска мисао о узроцима и начину решавања проблема безбедности саобраћаја
(у даљем тексту: БС). Прве фазе развоја проблематике БС карактеришу
несналажење и занемаривање овог проблема, што није захтевало посебну
професију, нити професионалце у БС. Међутим, на глобалном плану, долази до
заокрета у погледу БС. Последње фазе у развоју БС (четврта фаза управљања
безбедношћу саобраћаја и пета фаза глобалног управљања) почивају на професији,
професионализму и професионалцима у БС (Липовац и др., 2014). Важност
менаџмента БС на националном и локалном нивоу је наглашена кроз Глобални план
деценије акције на путевима 2010-2020 (WHО, 2010).
У том смислу, Република Српска је спровела низ активности како би се
унапредио и ојачао систем БС. Први напор Владе Републике Српске се огледа у
формирању Савета за безбjедност саобраћаја и оснивању водеће Агeнције за
безбjедност саобраћаја, као управне организације у оквиру Министарства
саобраћаја и веза. Наредни корак јесте усвајање Стратегије безбjедности саобраћаја
Републике Српске 2013-2022 од стране Народне скупштине Републике Српске у
2013. години, као и Програма безбjедности саобраћаја Републике Српске 2014-2018,
који је усвојила Влада Републике Српске у 2014. години.
Паралелно са тим активностима, Влада Републике Српске на сједници 30.
септембра 2010. године усвојила је Стратегију обуке за запослене у јединицама
локалне самоуправе у Републици Српској, а која је утемељена у стратешком циљу
Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2009- 2015.
године, односно на 60. сједници, одржаној 11. фебруара 2016. године, донела је
Одлуку о усвајању Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у
јединицама локалне самоуправе у Републици Српској 2016-2020. година
(„Службени гласник Републике Српске“, број 22/16). Визија ових стратешких
документа је „Изграђен одржив и функционалан систем обуке који ће
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службеницима и изабраним званичницима бити квалитетан извор знања и стицања
вештина потребних за развој високо професионалне, одговорне и ефикасне локалне
самоуправе у Републици Српској.“
Наведена визија Стратегије промовише принципе одрживости, квалитета,
одговорности и ефикасности, а све у функцији примарног задатка локалне
самоуправе – задовољења потреба грађана. У складу са Стратегијом, фокус је био
на даљем јачању система обуке која укључује унапређење административних и
комуникацијских алата и институционализовање модела за обезбеђење квалитета
обуке, као и на извођењу приоритетних програма обуке.
Ове најзначајније претпоставке за квалитетно управљање безбедношћу
саобраћаја, резултовале су низом активности који доприносе побољшању
безбедности на путевима Републике Српске. У циљу јачања институционалих
капацитета реализовано је пет циклуса радионица са циљем обука запослених у
јединицама локалне самоуправе на пословима БС. Такође, у континуитету се
одржава међународна конференција „Безбjедност саобраћаја у локалној заједници“,
са задатком упознавања стручне и остале јавности о актуелним дешавањима у
области саобраћаја.
1.1.

Преглед литературе

Важност менаџмента/ управљања безбедности саобраћаја на националном и
локалном нивоу је наглашена кроз Глобални план деценије акције на на путевима
2010-2020 (WHO, 2010). Све активности су систематизоване у пет стубова. Први
стуб-организација и управљање БС, обухвата и јачање професије и
професионализма у БС, што довољно говори о важности овог системског решења
ка унапређењу БС.
У свету су реализовани бројни пројекти изградње институционалних
капацитета, као нпр. Шведска, Норвешка, Гана, Кенија, Кина, Аустралија, Мали и
др. SIDA, (2005) је представила пројекат институционалне одрживости и развоја
капацитета у Шведској. Пројекат је спроведен у неколико држава, различитог
друштвеног уређења, нивоа друштвено-економског развоја, културе, менталитета,
организационе структуре и сл. Ефекти пројекта су веома запажени и позитивни.
Велики изазов је да се створи политичка воља, као и глобално, регионално и
национално вођење и расподела ресурса потребних за успешну реализацију
препорука из Светског извештаја у циљу постизања побољшаних резултата.
Thomas, R. (2007) указује на одговорност државе у свим аспектима БС. Држава
је та која планира, пројектује, гради, води и одржава велики део друмске
инфраструктуре, усваја и примењује законе о БС, прописује процедуре за возачку
обуку и добијање возачких дозвола и води државне програме за подстицање
безбедног понашања у саобраћају. Имајући у виду обим ових одговорности, држава
запошљава хиљаде професионалаца за безбедност на путевима, па стога мора да има
централну улогу у напорима за развијање професије и професионализма у БС.
Elvik R. at al. 2008 сматра да успешно управљање безбедношћу на путевима у
односу на циљеве је олакшано ако су испуњени следећи услови:
 Врх власти треба снажно подржавати циљеве и чврсто бити посвећен
њиховој реализацији;
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Циљеви би требало да представљају изазов, али да у принципу буду
достижни;
 Не би требало да буде постављено много циљева, имајући у виду
расположиве политичке инструменте за њихову реализацију;
 Требало би да постоји систем за праћење напретка у реализацији циљева
и давање повратних информација надлежним министарствима о
њиховим перформансама (бенчмаркинг) и
 Требало би да постоје подстицаји и сигурни извори финанасирања, како
би се гарантовало ангажовање свих субјеката задужених за реализацију
циљева.
На националном нивоу, Липовац и др. (2010a) су дефинисали и разрадили
обавезе јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) у спровођењу одредби
Закона о безбедности саобраћаја на путевима Републике Српске (Службени гласник
Р. Српске бр. 63/11)). Међутим, при спровођењу ових обавеза, у свим ЈЛС, јавља се
проблем ниског нивоа активизма. Још лошије стање јесте у оним ЈЛС где постоји
активизам међу непрофесионалицима у БС (Липовац и др., 2014). Највише се
проблема јавља у области финансирања, јер се није развила вољност плаћања међу
политичким лидерима на нивоу локала. Последица таквог стања јесте нестручно, ad
hoc ''бављење'' БС, немогућност дефинисања квалитетних и ефикасних мера,
недостатак праћења ефеката спроведених мера, трошење скромних финансијских
средстава и других ресурса на контрамере које не дају никакве или највеће ефекте
итд..
1.2.

Предмет и циљ рада

Почетком 2013. године, у Републици Српској је покренут пројекат унапређења
професије и професионализма међу запосленим на локалном нивоу под називом
„Јачање капацитета јединица локалних самоуправа у области безбедности
саобраћаја на подручју Републике Српске“. Од тада, реализовано је пет циклуса
радионица, са укупно 7 обука (пет из области безбедности саобраћаја и две у оквиру
послова пројектовања и грађења). Пројекат је континуираног карактера и постоје
тенденције да се настави спроводити у наредном периоду.
Основни циљ рада јесте промовисање добре праксе у управљању безбедности на
путевима као и развој свести о професији и професионалцима у овој области. Овај
модел развоја професионализма међу запосленима на националном и локалном
нивоу се могу применити и у другим научним областима, што ће допринети
ефикаснијој употреби средстава и бољим резултатима.

2.

МЕТОДОЛОГИЈА

Агенција за безбjедност саобраћаја Републике Српске (у даљем тексту:
Агенција) је препознала значај професионализма у БС на локалном нивоу,
идентификовала мањак професионалаца, недовољну посвећеност БС, а све у вези са
ниским нивоом знања и свести о БС. Министарство управе и локалне самоуправе
Републике Српске (у склопу Развојног програма УН-а) и Агенција, а на основу
приоритета утврђених Стратегијом обуке за запослене у ЈЛС у Републици Српској,
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организовали су континуиране обуке запослених у јединицама локалне самоуправе
на стамбено- комуналним пословима и пословима пројектовања и грађења.
За припрему програма обуке кориштена је методологија која укључује
истраживање практичних потреба запослених и активно учешће ЈЛС (фокус групе,
анкетирање, анализа садржаја), тематске модуле прилагођене различитим циљним
групама, вођству и практичарима, стандардизовање програма обуке које омогућава
лакше будуће реплицирање у оквиру система ЈЛС, израду приручника који
укључују и најчешће постављана питања током обуке, као и израду материјала за
подршку извођачима обуке и препорука за унапређење постојећих пракси. Од
извођача обуке је захтевано да осигурају интерактиван приступ, те укључе наменски
дизајниране вежбе прилагођене тематици сваке обуке. У наставку је дат ходограм
активности за реализацију оваквих едукација на нивоу јединица локалне самоуправе
(Слика 1.).

Слика 1. Ходограм активности за организацију и реализацију едукација

Обуке су вршене у 4 центра: Бања Лука, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње,
обухватајући општине које гравитирају према овим центрима према унапред
усаглашеном програму обуке. Све радионице су реализоване у трајању од 6 сати (од
10,00 до 16,00 сати), по посебном програму. Комплетна излагања су била
интерактивног карактера са циљем указивања помоћи локалним заједницама у
изради њихових стратешких докумената. Обука се састојала из два дела: теоријски
и практични- интерактивни приступ. Полазници семинара су били начелници
одељења у чијем делокругу рада су стамбено- комунални послови и послови
пројектовања и грађења, службеници у ЈЛС Републике Српске.

3.

РЕЗУЛТАТИ

Приориретни програми обуке спроведени су у складу са темама дефинисаним
Стратегијом обуке и Програмом рада система обуке. Носиоц активности обуке у
наведеном периоду било је Министарство за управу и локалну самоуправу, у
сарадњи са Агенцијом. Током успешне сарадње у периоду од 2013. до 2017. године,
реализовано је 7 програма обуке, у којима је учестовало укупно 448 службеника

169

Mилија Радовић, Милан Тешић, Александар Каурин и Душко Милојевић
ТЕМАТСКЕ РАДИОНИЦЕ- УСПЕШНА ПРАКСА ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНИХ
САМОУПРАВА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

јединица локалне самоуправе на четири регионална локалитета. Број полазника који
су прошли Програм обуке су приказани на Слици 2.

Слика 2. Подаци о учешћу запослених у Републици Српској у проведеним програмима
Табела 1. Списак тема радионица у петогодишњем периоду
Година
реализације
2013
2014
2015
2016
2017

Приоритетни програми обуке
Стратегија и програм безбедности друмског саобраћаја за
подручје јединице локалне самоуправе
Савремене методе праћења безбедности саобраћаја у
јединицама локалне самоуправе
Анализа података о саобраћајним незгодама и њихов значај
за управљање безбедношћу саобраћаја
Унапређење безбедности саобраћаја у области израде
планске и техничке документације
безбедност у зонама школе
Управљање брзинама у насељу
Категоризација и развој путне мреже у надлежности ЈЛС
Укупан број полазника кроз 5 циклуса радионица

Учесника
51
57
68
79
85
49
59
448

Током периода реализације циклуса радионица главни дио трошкова (трошкови
припреме и извођења програма обуке, стручне подршке спровођењу Стратегије и
развоју капацитета структура система, као и трошкове репрезентације за учеснике)
био је финасиран од стране Министарства управе и локалне самоуправе и Агенције.
Трошкове доласка учесника на обуке сносиле су јединице локалне самоуправе из
којих учесници долазе. Одржавање радионица у ЈЛС је од великог значаја за
изградњу система управљања БС у Републици Српској. Одржавањем наведених
радионица постигнути су сљедећи најзначајнији циљеви:
 учесници обуке унапредили теоретска и практична знања из БС,
 учесници су упознати са начином процене стања система БС у ЈЛС,
 представници ЈЛС стекли почетна знања о значају и могућностима
управљања БС,
 учесници су упознати са смерницама за дефинисање жељеног стања,
 учесници су препознали велике локалне капацитете за унапређење БС,
 представљене су смернице за израду локалних база података,
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представљен је метод одабира важних података који се морају наћи у
локалним базама података о саобраћајним незгодама и настрадалим,
 представљени су програми/ апликације у којима се врши израда база
података,
 представљени су модели за унапређење зона школа са посебним
акцентом на израду Елабората безбедности саобраћаја и Елабората
саобраћајног образовања и васпитања;
 представљене су критеријуми и јефтине мере за управљање брзинама у
насељу, са акцентом на зоне смиреног саобраћаја и зоне школа;
 представљен је значај контроле приступа и заштите саобраћајног тока
на примарној путној мрежи (магистрални и регионални путеви);
 представљени су критеријуми за категоризацију локалне путне мреже;
 омогућена је размена пројектантских решења и др.
 Приликом размене искустава између учесника, „испливали“ су
проблеми које се могу систематизовати у неколико категорија, а то су:
 недостатак координације између субјеката који раде на истим
пословима,
 низак ниво професионализма међу запосленим у ЈЛС,
 неразумевање проблема небезбедности на путевима,
 никакав или скроз низак ниво вољности улагања у БС,
 низак ниво активизма у активностима које не захтевају значајна
финансијска средства,
 непрепознавање одговорности субјеката кључних у систему БС.
Други вид подршке у смеру унапређења безбедности на путевима јесте подела
штампаних приручника свим ЈЛС (пдф верзију приручника можете преузети на
сајту: www.absrs.org), у којим се налазе све методе, процедуре, смернице, и сл.
приказане и презентоване на радионицама.
У наредном периоду би требало наставити са обукама у ЈЛС, у сарадњи са
Министарством управе и локалне самоуправе и Савезом општина и градова. Такође,
требало би повећати број обука и планирати вишедневне обуке. Само на овај начин
могу се створити основне претпоставке за активно укључивање ЈЛС у процес
управљања БС, јачање професије и стицање професионалаца из ове области,
остварити трајно унапређење БС у локалним заједницама, и сл. Главни и суштински
циљ ових радионица јесте промовисање професије као кључа за лакше и
ефикасније спровођење активности на унапређењу БС. Праћење резултата
јачања професије и професионализма је обебеђено континуирано вредновањем
основних критеријума који су значајни за управљање БС на нивоу ЈЛС.

4.

ДИСКУСИЈА

Кључни заговарачи глобалне безбедности на путевима слажу се да је сада прави
тренутак за убрзано улагање у безбедност на путевима, посебно у неразвијеним
и средње развијеним земљама, као и за развој одрживих стратегија и програма
безбедности на путевима који би преиспитали однос учесника у саобраћају,
подстакли коришћење јавног превоза и променили приступ мерењу националног
напретка у политици транспорта.
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Проблем БС се не сме посматрати само на националном нивоу. То је проблем
регије, локала, појединца. Узимајући у обзир ову чињеницу, намеће се закључак
да управљањем безбедности саобраћаја на националном нивоу без подршке ЈЛС,
неће се постићи никакви значајни резултати. Национални институционални
капацитет за управљање БС је директно везан за постојање локалног капацитета за
управљање овим проблемом. Уколико постоји ови капацитети, могуће је
реализовати вертикалне активности без додатних напора односно сва пажња се
може усмерити на решавање и реализацију краткорочних и дугорочних циљева.
Највећи проблеми у једној земљи, региону или ЈЛС који их могу задесити јесте
недостатак разумевања за решавање проблема БС (или било којих других
научних дисциплина), примену успешних пракси (искустава других земаља која су
довела до изванредних резултата). Ови проблеми се јављају искључиво тамо где
недостају стручњаци, наука и искуство. Нажалост, Република Српска и земље у
региону имају овај проблем који је могуће превазићи јачањем институционалних
капацитета и професије БС.
Обуке, семинари и радионице намењене за јачање професионализма и професије
су веома битан и незаобилазан фактор унапређења било које научне гране. Уколико,
недостаје стручност међу актерима који спроводе активности, онда је веома тешко
очекивати позитивне резултате. Стога, власт, академска и стручна заједница
(удружење грађана, савези, и сл.) требају да уложе напоре како би „на правим
местима били прави, стручни људи“.
Институционалним развојем и јачањем капацитета запошљава се знатан број
људи који свакодневно раде послове БС и ''пуно радно време'' су посвећени
унапређењу БС. Тако се јача ниво професионализма у важним институцијама, у
ЈЛС, односно унапређују ставови о БС у најширој јавности. Ово ће допринети бољој
посвећености, бољем коришћењу постојећих капацитета, јачању капацитета и
интегритета институција и појединаца, повећавању вољности плаћања БС итд.
Сарадња свих субјеката система БС је од суштинске важности за развијање
вишедисциплинарне професије БС и унапређење БС. Укљученост и сарадња
надлежних лица за послове саобраћаја у ЈЛС, полиције, ватрогасних служби, хитних
служби, представника ауто-школа, предшколских и школских установа, аутомото
друштава и других субјеката система БС је знак позитивне воље и свести оне ЈЛС,
која се хоће суочити са проблемом страдања грађана на путевима.
Због разних проблема са којим су суочене ЈЛС у Републици Српској, веома је
битно одвојити одређена средства за реализацију активности за унапређење БС. Да
би се ово постигло, потребно је узети у обзир трошкове саобраћајних незгода.
Примењујући анализу улагање/добит (cost/ benefit analysis) лако ће се доћи до
закључка да улагање у БС није трошак него вишеструка добит. Оваким приступом
односно оправдањем за улагање у БС, потребно је ићи према доносиоцима одлука,
како би се обезбедила вољност континуалног и ефикасног плаћања.
Систем БС на нивоу јединица локалних самоуправа функционише на начин
вертикалне координације са националним телима за БС. Односно, преко локалног
Савета за БС се дистрибуишу активности на унапређењу БС са националног на
локални ниво. До сада, око 50% јединица локалне самоуправе имају формиран
локални Савет за БС, док мали број њих има усвојену Стратегију БС и подносе
локалној скупштини Извештај о стању БС. Овакав систем управљања безбедношћу
саобраћаја, суштински је добро осмишљен, али додатну пажњу треба усмерити на
побољшање ангажованости бројних субјеката који имају значајну одговорност и
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утицај на БС на локалном нивоу. Тренутно стање показује да значајан број субјеката
који доприносе систему БС, не препознају своју одговорност у заједничком послу
и циљу.
Надаље, да би се приступило дефинисању финансијског оквира на локалном
нивоу, потребно је да ЈЛС има унапред дефинисане планиране активности за
управљање безбедности саобраћаја. Унутар тога плана, неопходно је дефинисати
кључне области рада у наредном периоду, као на пример: рад савета за БС (накнада
и рад на седницама, стручно усавршавање чланова и сл); унапређење саобраћајне
инфраструктуре (увођење видео надзора, реализација елабората безбедности деце у
саобраћају у зони школа, провера безбедности саобраћајница, идентификацији,
рангирању и санација опасних места и сл.); унапређење саобраћајног образовања и
васпитања деце (стручно усавршавање васпитача, учитеља и наставника у циљу
унапређења рада са децом, израда и набавка публикација за децу у предшколским
установама, и сл.); превентивно-промотивне активности из области БС (реализација
више кампања, припрема и израда билтена о стању безбедности на путевима,
финансирање пројеката удружења грађана и других невладиних организација, и
сл.); и научно-истраживачки рад (израда стратегија за БС, акционог плана,
пројектно-техничке документације за изградњу тротоара, пешачких стаза, и сл.).

5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Резултати у БС као мултисекторском ситему зависи од бројних субјеката како на
националном тако и на локалном нивоу. Уколико неко у систему „не ради свој
посао“ или није препознао своју одговорност и учешће у проблему званом
„безбедност саобраћаја“, онда се постигнути резултати неће кретати по планираном
тренду. Јачање професије и професионализма доприноси институционалном јачању
сваке ЈЛС у било којој сфери живота. На тај начин се обезбеђује виши ниво пажње
усмерене на решавање конкретних проблема и бољи услови за живот грађана.
Безбедност саобраћаја захтева највиши ниво координације међу субјектима
кључних за унапређење БС.
Да би смо одредили ниво успешности и ефекасности предузетих управљачких
мера, потребно је стално праћење онога што је планирано и онога што је урађено.
То се постиже бенчмаркингом активности у склопу свих „стубова“ предвиђених
Глобалним планом деценије акције на путевима 2010-2020. Један од главних циљева
бенчмаркинга јесте усаглашавање представника ЈЛС о оцени реализованих
активности (утврђивање постојећег стања). Суштина је да се добије што реалнија
слика постојећег стања у области БС, што омогућава што квалитетнију примену
управљачких мера за унапређење базе података о планираним и реализованим
циљевима сваке ЈЛС у Републици Српској. Током ових циклуса радионица,
анализирани су различити стубови активности, јер се на тај начин идентификују
проблеми неактивизма у ЈЛС. С тим у вези, будуће радионице или обуке, треба
усмерити на анализу свих стубова појединачно, али са посебним освртом на
активности из „првог стуба“ јер исти представља основ за реализацију активности
у оквиру осталих стубова.
Надаље, оцене (ниво реализације поједине активности) које су представници
додељивали на радионици, треба узети са резервом. Из разлога, што програм
радионице, не дозвољава превелику дискусију по том питању. Овај проблем се може
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превазићи на два начина: 1) организовањем вишедневних радионица, са већим
бројем учесника из ЈЛС и 2) организовњем радионица у појединим ЈЛС, на којим ће
учествовати само субјекти кључни за БС из те ЈЛС.

6.
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UTICAJ NOVIH TEHNOLOGIJA NA EDUKACIJU DECE O
BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
THE USE OF NEW TECHNOLOGICAL DEVICES IN EDUCATION
FOR CHILDREN’S TRAFFIC SAFETY
Aleksandar Trifunović1, Svetlana Čičević2, Anđela Josić3, Ivana Stokić4
Rezime: Sve veći broj dece veoma rano počinje sa upotrebom računara, mobilnih telefona sa
ekranom osetlјivim na dodir ili tablet računara. Analiziran je tradicionalni i savremeni pristup
testiranja dece uzrasta od 7 do 9 godina, jer iako retko potpuno samostalno učestvuju u saobraćaju,
predstavljaju ranjivu grupu sa stanovišta bezbednosti saobraćaja. Tradicionalni pristup uključuje
testiranje na papiru, dok savremeni podrazumeva rešavanje istog problema na tablet računaru,
mobilnom telefonu ili računaru. Za potrebe eksperimenta korišćen je neverbalni test na kome su
deca prepoznavala geometrijske oblike i relacije levo, desno, duže i kraće, koje su zadate pomoću
simbola na saobraćajnim znakovima. Testiranje je izvedeno na uzorku od 25 deteta iz gradske
sredine. U radu će biti prezentovani izgled testova, dobijeni rezultati istraživanja i komparativna
analiza postignuća na svakom vidu medija. Cilj istraživanja je da se utvrde potencijalne razlike koje
nastaju prilikom različitih pristupa testiranja dece i da se dobijeni rezultati iskoriste za edukaciju
dece u oblasti bezbednosti saobraćaja.
Ključne reči: nove tehnologije, edukacija, deca, bezbednost saobraćaja.
Abstract: The emerging number of children early begin to use computer, mobile phones with touch
screen or tablet PCs. We analysed a traditional and contemporary testing approach from children
aged from 7 to 9 years because even they rarely independently participate in traffic, they represent
a vulnerable group from the point of view of road safety. A traditional approach involves paperbased testing, while a contemporary approach implies solving the same problems by using
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computers and tablet PCs. The nonverbal abilities tests related to the recognition of geometric shapes
and relations left, right, longer or shorter, which were given with symbols on the road signs were
used in the study. Testing was conducted on a sample of 25 children from urban area. The
contributions of this work include the test material description, the experimental results, and
comparative analysis of performances for different kind of media. The purpose of this study to be
achieved in this work was to determine potential differences which arise in the different approaches
of testing children and to use obtained results in the education of children in the field of road safety.
Keywords: new technologies, education, children, road safety.

1.

UVOD

Sadašnje vreme je vreme novih tehnologija i svedoci smo sve većeg učešća istih u svim
sferama života. Upotreba PC računara, sa prvom pojavom prvenstveno se pripisivala
odraslim osobama koje su bile obučene za korišćenje hardvera i softvera. Međutim,
ekspanzijom sveta tehnologije došlo se do današnjih, veoma obuhvatnih razmera njene
primene. Kapaciteti savremenih tehnoloških uređaja su sve veći dok su njihove dimenzije
sve manje. U skladu sa tim, mediji postaju sve približniji ljudima tako da nije potrebna
obimna dodatna obuka za korišćenje istih. Digitalni medijumi su deo svakodnevnice i
pristupačni su svima, pa tako i najmlađoj grupaciji ljudi, tj. deci (Josić et al, 2017). Poznata
je činjenica da deca najbolje uče kroz igru. Uticajem tehnologije dečija igra dobila je
sasvim drugu dimenziju i pristup učenju se znatno promenio. Sve veći broj dece se u
najranijem uzrastu susreće sa digitalnim tehnologijama, kroz „korišćenje“ računara,
tableta i mobilnih telefona. Iako su digitalne tehnologije prvenstveno namenjene kao
sredstvo komunikacije, one kod dece nalaze primenu u igranju video igara i gledanju video
sadržaja.
Na putevima Republike Srbije deca predstavljaju 10% svih nastradalih učesnika u
saobraćajnim nezgodama. Svake godine na našim putevima nastrada 1700 najmlađih
učesnika u saobraćaju (Čičević i Trifunović, 2016). Iz navedenih činjenica proizilazi
potreba za istraživanjem svesti i znanja kod dece kako bi se broj nastradalih mogao
smanjiti.
Prva znanja koja deca stiču u najranijem uzrastu je prepoznavanje boja. Tipičan primer
upotrebe ovog znanja jeste prilikom korišćenja semaforizovanih raskrsnica. Smatra se da
grupa dece od prvog do četvrtog razreda ima najveći stepen ugroženosti u saobraćaju.
Promenom radijusa kretanja javlja se izrazita potreba ka samostalnom kretanju na putu od
kuće do škole i od škole do kuće i to predstavlja izazov svakog deteta. Da bi se ono
samostalno i bezbedno kretalo, potrebno je posedovanje određenog nivoa znanja iz ove
oblasti, pored dovoljno razvijenih psiho-motoričkih sposobnosti i veština. Znanje, pre
svega treba da bude usmereno na poznavanje saobraćajne signalizacije i pravila vezana za
bezbedno učešće u saobraćaju. Poznato je da se u predškolskom i ranom osnovnoškolskom
uzrastu, kod dece, fizički razvoj javlja pre psihičkog. U ovom periodu karakteristično je
izoštreno čulo vida i sluha, što menja percepciju o trodimenzionalnom prostoru koji ih
okružuje. Međutim, ono što usporava njihov razvoj ka samostalnom učestvovanju u
saobraćaju je pojava burnih emocija i primetno smanjenje pažnje, što ih čini ranjivim
učesnicima u saobraćaju (Predavanje iz predmeta Obrazovanje za saobraćaj; Lipovac,
Antić, 2017; Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu).
Diferencijacija prostornih odnosa, njihovo izdvajanje i saznavanje pri orijentaciji u
prostoru počinje da se razvija kod predškolskog deteta na osnovu diferencijacije prostornih
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odnosa sopstvenog tela. Dete prvo izdvaja i počinje pravilno da razlikuje svoju desnu ruku.
Na osnovu razlikovanja desne i leve ruke ono počinje da diferencira desno i levo oko ili
desno i levo uho. Na sličan način dete određuje položaj predmeta raspoređenih oko sebe.
U sferi simboličkog mišljenja, dete ovog uzrasta trebalo bi da koristi i razume reči iznad,
ispod, gore, dole, manje, veće, kraće, duže, deblje i tanje. Samim poznavanjem ovih reči,
počinje da uviđa odnose među objektima i da zna da ih verbalno opiše (Čičević i
Trifunović, 2016.)
U uzrastu od 7 i 8 godina povećava se verbalno-logičko pamćenje. Deca uspostavljaju
logičke smisaone veze među predmetima i pojavama, služe se rečima pri analizi
zapamćenog materijala, grupišu ga i podvode pod određene klase (Josić et al, 2017). Decu
treba učiti funkcionalnom odnosno upotrebnom znanju. Upotrebom savremenog pristupa
u obrazovanju za decu mlađeg uzrasta naglašava se značaj aktivnog korišćenja
tehnologije, kako pri učenju crtanja, pisanja i raspoznavanja geometrijskih oblika tako i u
procesu donošenja odluka, rešavanja problema i ilustrovanju ideja. Angažovanje u toku
učenja direktno je povezano sa motivacijom, koja se pojačava kada se klasične instrukcije
kombinuju sa upotrebom računara. Brojne studije pokazuju, da kod dece postoji
intrinzična motivacija za korišćenje računara, što se ogleda u činjenici, da su mnogo više
fokusirani i provode više vremena uz računar nego u ostalim aktivnostima (Čičević et al,
2014). Smatra se da deca koja su obučavana koristeći računare pokazuju bolje strukturalno
i konceptualno znanje, neverbalne veštine, sposobnosti za rešavanje problema, jezičke
veštine, dugotrajnu memoriju, koordinaciju pokreta i bolje intelektualne sposobnosti u
poređenju sa onima koji nisu koristili tehnologiju pri učenju (Clements & Samara, 2003;
Haugland, 1999; Swaminathan & Wright, 2003; Vernadakis et al, 2005). Takođe se
poboljšavaju motorne veštine, matematičko razmišljanje, pospešuje kreativnost, postižu
se bolji rezultati na testovima kritičkog razmišljanja kao i viši nivoi efektivnosti motivacije
(Nastasi & Clements, 1994).
Cilj sprovedenog eksperimentalnog istraživanja je razmatranje potencijalnih razlika
između savremenih i tradicionalnih pristupa i donošenje zaključka o uticaju digitalnih
tehnologija na usvajanje saznanja i eventualnoj edukaciji dece o bezbednosti saobraćaja.

2.

METODOLOGIJA RADA

Odabir školske ustanove vršen je sa ciljem da se obuhvate deca koja se u svom
okruženju susreću sa velikim brojem saobraćajnih znakova. Škola u kojoj je vršeno
istraživanje nalazi se na teritoriji mesne zajednice Kumodraž, Opština Voždovac u
Beogradu. U eksperimentu učestvovala su deca starosti od 7 i 8 godina. Uzorak se sastojao
od 25 deteta. Testiranje je vršeno u prepodnevnom periodu i sredinom radne sedmice, tako
da vreme i dan vršenja eksperimenta ne bi trebali da utiču na dobijeni rezultat.
Eksperiment se sastoji iz dva dela. Prvi deo odnosio se na testiranje dece korišćenjem
tradicionalnog metoda (testovi na papiru), dok je drugi način testiranja podrazumevao
savremeni pristup (testovi prikazivani na računaru). Testiranje je vršeno slučajnim
redosledom, odnosno jedna grupa dece prvo je rešavala testove na papiru, a zatim na
računaru, dok je druga grupa dece imala obrnut redosled. Razlog ovakve postavke
eksperimenta je izbegavanje efekta učenja, kako bi se dobili reprezentativni rezultati za
dva načina testiranja dece.
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Pre sprovođenja eksperimenta, ispitanici su imali zadatak da odgovore na demografska
pitanja. Demografska pitanja obuhvatala su uzrast i pol deteta. Zatim je usledio prvi deo
testa koji je sadržao pitanja zasnovana na određivanju relacija levo/desno (Slika 1.). Drugi
deo testa se odnosio na prepoznavanje relacija duže/kraće (Slika 2.). Za ispitivanje
navedenih relacija korišćeni su standardizovani saobraćajni znakovi (Pravilnik o
saobraćajnoj signalizaciji, 2017). Odabir navedenih pitanja za ispitivanje uspešnosti dva
načina prezentovanja zadataka, tendencijalno je odabran, jer odgovore za postavljena
pitanja deca bi već trebala da znaju. Eksperiment ispituje prostorne relaciji koje su
neophodne za bezbedno učešće u saobraćaju.

Slika 1. Testovi za ispitivanje relacija levo/desno

Slika 2. Testovi za ispitivanje relacija duže/krađe

Statistička obrada podataka vršena je pomoću programskog paketa IBM SPSS
Statistics v. 22. Na osnovu distribucije frekvencija i kros tabulacija, rezultati će biti
prikazani pomoću dijagrama (Pallant, 2013).
Cilj ovog istraživanja je prepoznavanje sposobnosti dece za razlikovanje bitnih pojmova
koji su od izuzetne važnosti za snalaženje u prostoru, a samim tim i u saobraćaju kojim su
okruženi svakodnevno.

3.

REZULTATI RADA SA DISKUSIJOM

Na Slici 3. prikazani su rezultati prvog dela testa koji se odnosio na određivanje relacija
levo/desno. Deca postižu veći procenat tačnih odgovora kada testove rešavaju na papiru
(po 88% tačnih odgovora za sva tri postavljena pitanja).

178

13. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Srbija, Kopaonik, 18-21. april 2018.

100%
88%

90%

88%

88%
76%

80%

68%

70%

68%

60%
Računar

50%
40%

32%

Papir

32%

30%
20%

24%
12%

12%

12%

10%
Netačno

Tačno

Netačno

Tačno

Netačno

Tačno

Slika 3. Rezultati prvog dela testa, ispitivanje poznavanja relacija levo/desno

Rezultati drugog dela testa koja su namenjena za ispitivanje poznavanja relacija
duže/kraće prikazani su na Slici 4. Na prvom zadatku, deca beleže slabiji rezultat na
računaru (na papiru 100% tačnih odgovora, na računaru 96% tačnih odgovora). Drugi
zadatak deca tačnije rešavaju na računaru (88% i 75% respektivno na računaru i papiru).
Kada su na znaku prikazane strelice istih dužina, deca zadatak tačnije rešavaju na papiru
(na papiru 100% tačnih odgovora, na računaru 88% tačnih odgovora).
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Slika 4. Rezultati drugog dela testa, ispitivanje poznavanja relacija duže/kraće

Na Slici 5. prikazane su polne razlike postignuća na prvom delu testa, za oba medijuma
testiranja (papir/računar). Ženski ispitanici daju znatno veći procenat tačnih odgovora u
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odnosu na muške ispitanike, bilo da test rade na računaru (za sva tri zadatka devojčice
imaju po 85% tačnih odgovora, dok dečaci imaju 67% tačnih odgovora za prvi zadatak,
dok za druga dva imaju po 50% tačnih odgovora) ili na papiru (za sva tri zadatka dečaci
imaju po 50% tačnih odgovora, dok devojčice imaju po 100% tačnih odgovora).
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Slika 5. Polne razlike postignuća na prvom delu testa, za oba medijuma testiranja
(papir/računar)

Polne razlike rezultata dobijenih na drugom delu testa prikazani su na Slici 6. Deca
beleže skoro sve tačne odgovore kada test rade na papiru, osim kod drugog pitanja na
kojem muški ispitanici imaju 67% tačnih odgovora. Kod zadatka u kojem se traži da
ispitanici pronađu kraću strelicu (saobraćajni znak ,,prvenstvo prolaza u odnosu na vozila
iz suprotnog smera’’ (III-1)) ističu se ženski ispitanici kada test rade na računaru, gde
beleže sve tačne odgovore, dok muški ispitanici beleže 92% tačnih odgovora. Zadatak koji
je postavljen za saobraćajni znak ,,prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera’’ (II33), muški ispitanici beleže sve tačne odgovore na računaru, dok ženski ispitanici beleže
77% tačnih odgovora. Kod saobraćajnog znaka koji označava dvosmerni saobraćaj (I-23),
gde su strelice iste dužine, ženski ispitanici beleže veći procenat tačnih odgovora na
računaru, za razliku od muških ispitanika (92% i 83% tačnih odgovora, respektivno).
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Slika 6. Polne razlike postignuća na drugom delu testa, za oba medijuma testiranja
(papir/računar)

4.

ZAKLJUČAK
Na osnovu rezultata dobijenih istraživanjem mogu se izvesti sledeći zaključci:
 Za ispitivanje relacija levo/desno ispitanici postižu bolje rezultate kada test
rade na papiru;
 Ženski ispitanici beleže bolje rezultate kada je ispitivano poznavanje relacija
levo/desno;
 Ispitanici ženskog pola beleže veći broj tačnih odgovara u odnosu na dečake;
 Prilikom eksperimenta primećeno je da kao reper za odgovore na pitanja
vezana za relacije levo/desno deca koriste ruku kojom pišu.

Na osnovu svih prethodno navedenih rezultata dobijenih u eksperimentu, može se
zaključiti da se deca bolje snalaze na testovima koje dobijaju na papiru, u odnosu na iste
zadatke koji su im prikazivani na računaru. Razlog ovakvih rezultata može se tražiti u
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tome da se deca u ovom uzrastu više susreću sa zadacima u papirnoj formi. Takođe, iz
rezultata dobijenih eksperimentalnim istraživanjem može se zaključiti da deca ženskog
pola beleže bolje rezultate za relacije levo/desno, za razliku od muškaraca. Navedeni
rezultati ukazuje da su ženska deca ovog uzrasta naprednija u razvoju, za razliku od
muškaraca. Za određivanje leve i desne strane deca najčešće kao reper koriste ruku kojom
pišu. Bitna je činjenica da deca imaju doslednost u odgovorima, kada je u pitanju
prepoznavanje relacija desno/levo. Naime, deca ukoliko na prvom zadatku, za strelicu koja
pokazuje desnu stranu, odgovore netačno, za sve ostale strelice će odgovarati netačno. Iz
navedenog rezultata može se zaključiti da deca razlikuju strane koje strelice pokazuju, ali
ne imenuju ispravno. Činjenica da deca razlikuju smerove koje strelice pokazuju je veoma
bitna za bezbednost dece u saobraćaju. Dalje pravce istraživanja treba usmeriti na različite
pristupe odnosno, prvenstveno razmatranju uticaja digitalnih tehnologija na edukaciju o
bezbednosti saobraćaja. Potrebno je ispitati i potencijalne razlike između različitih
lokalnih zajednica (pre svega urban/rural). Budući da deca sve više koriste i prihvataju
nove tehnologije, treba iskoristiti i osmisliti programe kroz koje bi deca kroz igru naučila
više o snalaženju u trodimenzionalnom prostoru, razlikovanje relacija levo/desno,
duže/kraće i pravilima o bezbednom učešću u saobraćaju, što bi doprinelo njihovom
osamostaljivanju i bezbednim učesnicima u saobraćaju. Ovakve rezultate treba predočiti
predstavnicima lokalnih zajednica i edukovati učitelje i vaspitače, kako bi spremno
dočekali buduće generacije koje su sve više familijarne sa novim tehnologijama i
prilagodili način rada potrebama i zahtevima dece, sve u cilju što bolje edukacije dece za
bezbedno učestvovanje u saobraćaju.

5.
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КАМПАЊА „УМ НА ДРУМ“
CAMPAIGN "UM NA DRUM"
Душко Пешић1
Резиме: Саобраћајне незгоде су један од водећих узрока страдања младих у свету. Разлози за
овакво стање су недовољно знање и искуство, погрешни ставови и понашање које млади
испољавају у саобраћају. Кампање су један од главних модела за повећање информисаности, као
и промену ставова и понашања. Имајући у виду да је тежиште досадашњих кампања за младе било
на упозоравању и застрашивању, као и на саветовању и препоручивању, препознато је да је
потребно променити комуникацију и тежиште пребацити на образовање односно информисање.
У складу са тим је и припремљена кампања ''Ум на друм'', а у раду ће бити представљени резултати
истраживања, садржај и елементи кампање, превентивне активности које су спроведене, као и
анализа ефеката кампање, како би се оценила препознатљивост и утицај на младе.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, млади, кампања, елементи кампање, образовање
Abstract: Traffic accidents are one of the leading causes of suffering of the young in the world. The reasons for
this situation are the lack of knowledge and experience, wrong attitudes and behavior that young participants in
traffic manifest. Campaigns are one of the main models for increasing awareness, as well as changing attitudes
and behaviors. Bearing in mind that the focus of the previous youth campaigns was based on warning and
intimidation, as well as on counseling and recommendation, it has been recognized that it is necessary to change
the current communication and switch the focus on education and information. In accordance with this, the
campaign ''Um na drum'' was prepared, and this paper will present the results of the research, the content and
elements of the campaign, the preventive activities that have been conducted and the analysis of the effects of
the campaign, in order to assess the recognition and impact of the campaign on the target group.
Keywords: Traffic safety, youth, campaign, campaign elements, education

1.

УВОД

Према Стратегији за безбедност саобраћаја на путевима Републике Србије (2015),
млади су особе узраста од 15 до 30 година, а повреде у саобраћају су глобални и водећи
узрок смрти ове категорије. Више младих умире од последица повреда у саобраћајним
незгодама него од ХИВ-а, маларије, туберкулозе, као и свих других облика насилне смрти.
1 Душко Пешић, начелник одељења, дипл. инж. саобраћаја, Агенција за безбедност саобраћаја Републике
Србије, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, Србија, dusko.pesic@abs.gov.rs
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Статистички подаци показују да су млади у саобраћају озбиљно угрожени, без
обзира у ком се делу света налазе. Сваког дана на путевима у свету погине око 1000
младих људи (WHO, 2013), а у Србији је за шест година, од 2010. до 2015. године,
погинуло 909 младих. Свако четврто погинуло лице и свако треће повређено лице у
Србији је млади учесник у саобраћају. Разлози за овакво стање су недовољно знање и
искуство, погрешни ставови и понашање које млади учесници у саобраћају испољавају.
У склопу реализације превентивних мера које се примењују у безбедности
саобраћаја кампање заузимају веома значајно место. Кампање су један од главних
модела за повећање информисаности, као и промену ставова и понашања већих циљних
група. Треба напоменути да кампања није исто што и порука, јер порука је само један
елемент кампање. Често се мисли и да је за реализацију кампање довољан само facebook
профил или медијски простор (радио, тв, штампани медији и сл.). Међутим да би
кампање у безбедност саобраћаја дале жељене резултате неопходно је у току припреме
и на почетку дефинисати одређене кораке, односно реализовати све неопходне елементе
кампање: циљ, циљну групу, поруке, канале комуникације и начин комуницирања,
подршку кампањи, али и време спровођења и пратећа истраживања. У систему који
кампања подразумева, сваки субјекат (институција, организација, појединац) укључен
у кампању мора да зна своје место и улогу у достизању коначног циља.
У складу са тим Агенција је припремила кампању ''Ум на друм'' посвећену
безбедности младих у саобраћају, која има за циљ подизање свести о ризицима и
начинима како их избећи, као и формирање нових образаца понашања, којим ће се
мењати усвојени погрешни ставови и понашања и смањивати број незгода. Кампања је
пре свега информативна и едукативна, прилагођена стилу живота младих, па податке
саопштава на један сасвим нов и занимљив начин путем медија које млади фаворизују
и захваљујући којима граде своје мишљење. Слоганом ''Ум на друм'' се апелује на
промишљено доношење одлука младих у саобраћају.

2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Како би се што боље уочили проблеми који доводе до страдања младих и
свеобухватно дефинисале активности и канали комуникације, неопходно је било
спровести више анализа које су се међусобно допуњавале. Први корак обрађује узроке
угрожености и активности за системско унапређење безбедности младих у саобраћају.
Други корак садржи анализу саобраћајних незгода са учешћем младих, за период од
2010. до 2015. године. Анализа је открила у ком својству, у које време, у ком периоду
године, како према полу и месту и који су најчешћи узроци страдања младих.
Трећи корак представља квантитативно и квалитативно истраживање младих пре
почетка кампање. Квантитативно истраживање је спроведено путем анкете на узорку од
1202 испитаника, у периоду од 27.6 до 24.7.2016. године. Испитивани су млади у својству
возача аутомобила, мотоцикла и мопеда, пешака и путника у аутомобилу. Истраживање
је спроведено у свих 27 полицијских управа. Квалитативно истраживање је спроведено
путем фокус група, а на основу дефинисаног водича. Величина узорка за фокус групу је 8
испитаника, а узорак су чиниле млади у својству, возача аутомобила и мотоцикла и
путника у аутомобилу. Истраживање је спроведено у четири града (у Београду, Новом
Саду, Крагујевцу и Нишу), у трајању од по 2 часа.
Четврти корак представља квалитативно истраживање младих у фази израде кампање,
које је спроведено путем фокус група, а на основу припремљеног водича. Величина узорка
за фокус групу је била 8 или 9 испитаника, а узорак су чинили млади возачи аутомобила
и мотоцикла и путници у аутомобилу. Истраживање је спроведено у четири града (у
Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу), у трајању од по 2 часа.
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Пети корак представља евалуацију препознатљивости и ефектности кампање, по
завршетку кампање на циљној групи. Евалуација је спроведена на facebook страници
Агенције за безбедност саобраћаја. Објаву је видело 15.146 особа, упитник је
попунило 836 особа, а у узорак је ушло 457 особа узраста од 15 до 30 година.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

3.
3.1.

Анализа саобраћајних незгода са учешћем младих

У Србији се од 2010. до 2015. године догодило 1565 саобраћајних незгода са
погинулим у којима су учествовали млади. Погинуло је 909 младих, што указује да су у
58% незгода са погинулим, млади смртно страдали. У наведеном шестогодишњем
периоду, свака четврта погинула особа (24%) је млади учесник, а теже је повређено
5.964 младих, што чини 28% свих тешко повређених у незгодама.

Слика 1. Бр. ПОГ и
ТТП младих по годинама

Слика 2. Бр. ПОГ и
ТТП младих по месецима

Слика 3. Бр. ПОГ и ТТП
младих по данима

Од 2011. године је успостављен опадајући тренд у страдању младих (слика 1). Млади
највише страдају лети (у јулу, августу, септембру, јуну) и за време викенда (субота и
недеља). Гледано по часовима највише смртно страдају у ноћним сатима (од 01 до 04
h), а у вечерњим сатима (од 16 и 20 h) највише задобијају тешких повреда (слике 2 и 3).

Слика 4. Расподела бр.
ПОГ младих према својству

Слика 5. Расподела бр.
ПОГ младих према врсти возила

Слика 6. Расподела бр.
ПОГ младих према полу

Са слика 4 и 5 се види да млади најчешће смртно страдају у својству возача (54%) и
путника (36%) и то у аутомобилу (60%), а на мотоциклу (24%). У посматраном периоду
83% погинулих младих је било мушког пола. Млади мушкарци доминантно страдају
као возачи (94,7%), а затим као путници (69,1%) и пешаци (64,4%). Анализа
саобраћајних незгода је показала да су код младих највише заступљени слетање возила
(36%), судари из супротних смерова (30%), бочни судари (9%), судари при вожњи у
истом смеру (9%) и обарање или гажење пешака (8%), док се као узрок доминантно
издваја неприлагођена и непрописна брзина 54%, а затим психофизичко стање возача и
укључивање или непрописне радње са по 12%. Места на којима млади најчешће
страдају су прегледан пут (65%), прегледна кривина (25%) и раскрсница са
одговарајућом сигнализацијом (9%).

185

Душко Пешић
КАМПАЊА „УМ НА ДРУМ“

3.2.

Истраживање ставова и понашања младих пре почетка кампање

У циљу што боље комуникације са младима пре почетка кампање спроведено је
квантитативно и квалитативно истраживање. Циљ истраживања је био да се открију
ставови и понашање младих, као и да се тестирају досадашње кампање по питању
видљивости, препознатљивости слогана и избора канала комуникације, а све како
би планирана кампања дала што веће ефекте код циљне групе.
Квантитативно истраживање је спроведено анкетом, којом су истраживани
генерална перцепција безбедности у саобраћају, понашање у улози пешака, возача
(аутомобила, мотоцикла и мопеда) и путника, видљивост досадашњих кампања и
канали комуникације. Под појмом ''безбедност саобраћаја'', млади најчешће
перцепирају безбедну и сигурну вожња (18%), поштовање правила и прописа (16%) и
појас (13%). Проценат младих возача који се изјаснио да увек користи појас је 74% у
насељу, 80% ван насеља и 88% на аутопуту. На питање, да ли поштују ограничење
брзине, 60% испитаника наводи углавном, а око трећине увек поштује. Када је у питању
употреба мобилног телефона у вожњи, 40% младих је навело да увек користи handsfree,
а петина углавном. Млади су навели да не возе под дејством алкохола (80% никада, а
18%. углавном). Када учествују као путници, млади користе појас као сувозачи (76%
увек, а 22% углавном). На задњем седишту појас никад не везује 44%, а око трећине
углавном. Када се возе са возачем који прекорачује брзину, највећи број путника 39%,
углавном реагује, а 17% увек. Са возачем који је конзумирао алкохол нешто више од
половине испитаника не вози се никада, а 38% се углавном не вози.
Највећи број мотоциклиста носи кацигу и то у насељу (77% увек, а 17%
углавном), ван насеља ( 82% увек, а 16% углавном) и на аутопуту (90% увек, а 10%
углавном). Нешто мање од половине кацигу носи због безбедности, 7% због казне,
док 44% наводи комбинацију оба разлога. Заштитну опрему увек носи нешто више
од трећине, а углавном (48%). У складу са ограничењем брзине увек вози 37%, а
углавном вози 53%. Млади мотоциклисти су навели да не возе под дејством
алкохола (82% никада, а 18% „углавном не“).
По питању видљивости кампања на тему безбедности саобраћаја више од
половине (53%) испитаних се изјаснило да није ни видело ни чуло ''рекламу'' на тему
безбедности саобраћаја. Испитаници који су видели или чули рекламу на ову тему
прво помињу “Не брже од живота” (18%), затим “Кад возим, не пијем” (16%),
дескриптивни одговори чине 15%, затим наводе “Успорите поред школе” (13%),
“Неко те воли, вози пажљиво” (8%), спот са Томиславом Николићем (7%),“Када
возиш, паркирај телефон” (6%). Испитаницима је потом постављено питање где су
видели или чули те рекламе, а више од половине (52%) је навело да је видело на
телевизији, 27% на билбордима, 10% на друштвеним мрежама, 5% на интернет
порталима новинских кућа. Када су упитани да наведу где би њима лично
одговарало да се пласирају информације о безбедности у саобраћају испитаници су
навели телевизију (27%), друштвене мреже (23%), билборде (14%), интернет
портале (12% ), школе и факултете 10%, радио 9% и др.
Према мишљењу 42% испитаних вожња под утицајем алкохола је највећи проблем
младих, затим агресивна вожња (35%), прекорачење брзине (17%). Превазилажење
проблема безбедности, испитаници виде у строжијем кажњавању (38%), чешћим
контролама полиције (21%), увођењем нулте толеранције на алкохол за младе (17%),
едукацијом по школама (16%), освешћењу путем кампања (5%) и др.
Квалитативно истраживање је спроведено путем фокус група, где су
истраживани: генерална перцепција безбедности у саобраћају, канали комуникације за
младе, видљивост досадашњих кампања и евалуација слогана. Млади препознају да су
њихови вршњаци узраста од 20 до 25 година најугроженији. Као разлоге наводе
неискуство, склоност ка брзој вожњи, алкохол, стрес, непажњу и агресију.
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Испитаници најчешће не поштују ограничења брзине упркос доброј
информисаности (знају ограничења, али не поштују). Прекорачују брзину за 20 до 50
km/h (''журба'', ''мени не може ништа да се деси'', ''комфор'', ''сви возе брзо'', ''адреналин'',
''доказивање''). Без обзира што је већина испитаника имала дозволу, немају знања и
потцењују ризике па се јављају одговори да је при брзини од 50 km/h потребан зауставни
пут од 3 до 30 m, а при 100 km/h, од 5 до 60 m. Млади истичу да је мобилни телефон
опаснији од брзе вожње, већина телефонира док вози (мало успорим са вожњом, али не
стајем; ако је гужва, прекратим време; само ако је хитно). Handsfree користи један, до
два учесника по групи, и истичу да су СМС поруке најопасније. По питању алкохола и
вожње јављају се разлике међу испитаницима, старији схватају опасности, а код млађих
учесника се јавља неразвијена свест о штетности алкохола или став да им се ништа неће
десити, потцењивање ризика (жеља да се покажу пред друштвом, реаговање на
прозивке друштва, провод). Сигурносни појас већина везује само на предњем седишту
(''навика'', ''моја је ствар да ли ћу се везати назад или не'', ''не угрожавам другог, а верујем
у своју вожњу''). На значај везивања појаса највише скрећу пажњу родитељи. Сматрају
да је казне од 5000 динара за некоришћење појаса блага, као и да постоји генерална
неинформисаност о значају појаса, посебно на задњем седишту.
По питању канала комуникације, учесници сматрају да је најбољи начин
комуникације са младима путем друштвених мрежа (facebook, youtube) и интернета. Део
учесника наводи телевизију као канал комуникације. Сматрају да рекламе, билборди, као
и блогови нису добар вид преношења порука, јер не држе пажњу. Учесници углавном не
обраћају пажњу на билборде које виђају сваки дан, зато порука мора да буде ефектна и
оригинална. Сећају се билборда ''Не брже од живота'', ''Неко те воли, вози пажљиво''. Сви
испитаници се слажу да би кампању требало спроводити по факултетима, средњим и
основним школама. Најбољи узраст на ком би требало почети са едукацијом је основна
школа. Нису сигурни колико би наруквица или привезак могли да их подсете на кампању
и наведу на промену понашања, док би прочитали брошуре и флајере. У току вожње не
обраћају пажњу на садржај радио станица, а рекламне џинглове сматрају “иритантним и
досадним” и чим их чују мењају станицу. Џинглови на тему безбедности у саобраћају би
могли бити добро решење, уколико би се разликовали од реклама.
Тестирани су и слогани који су коришћени у кампањама, а за већину испитаника
слоган ''Бирам живот'' је недоречен, уопштен, празан, слаб, удаљен од теме, недовољно
јасан, безличан. Асоцира их на ноћни провод, политичке кампање, антиратне слогане,
акције давања крви, а неке на безбедност саобраћаја, јер о тој теми причају. Сматрају да
“недореченост” слогана може да се надомести ефектним видео материјалом или
фотографијама из незгоде. Слоган ''Младост не лудост'', такође има слабу поруку, није
довољно јак, не привлачи пажњу, младост и лудост се поклапају (недостаје нешто јаче од
„НЕ“), има елементе ''поповања''. Неке асоцира на пороке, алкохол, дрогу, али недостаје
ауторитет, док старији испитаници сматрају да позива на одговорност у свим аспектима.
Кад је у питању видљивост и препознатљивост кампања, испитаници истичу да
нису видели у последње време кампање за безбедност саобраћаја, а они који су видели
најчешће не могу да се сете кампање (нису упечатљиве, нису оставиле утисак, па их
нису запамтили) или дају описне одговоре, осим за ''Не брже од живота; Неко те воли,
вози пажљиво''. Стране кампање су им упечатљивије и памтљивије, а домаће су више
аматерске. Застрашујућа порука је препозната као ефектнија у односу на позитивну и
става су да треба у кампања приказати слике са увиђаја. По питању учешћа познатих
личности у кампањи били су подељени ставови. Док су једни за познате личности и
промотере здравог стила живота (Дивац, Удовичић, Ђоковић,) глумце (Никола Којо,
Андрија Милошевић) и познате особе које су преживелe незгоду (Данило Икодиновић),
други су за анонимне особе које су преживеле незгоду.
У табели број 1 је приказана анализа спотова који су коришћени у кампањама.
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Душко Пешић
КАМПАЊА „УМ НА ДРУМ“

''Teen комедија'', шарено, слабо, иритантно, дечије, клише. Реклама
за мобилног оператера, чипс, пиво. Лоша продукција, концепт и
избор глумаца, а порука блага. Нема потенцијал за промену
понашања, најлошије оцене
Позитивни коментари, учесници могу да се поистовете са актерима,
преноси поруку, емотиван, потресан, поучан. Најупечатљивије:
ударци невезаног у везане, пуцање стакла, смрт, дијагноза, као и
контраст музике и сценарија
Двосмислен, нејасан, глас познат из других ТВ реклама. Подељеност
по питању метафоре са метком, метак доминира и одвлачи пажњу.
Оригиналан, али нема потенцијал за промену понашања
Најпозитивније критике и највише оцене. Наводи на размишљање
и едукује. Изненађење, гађење, шок, саосећање, нелагодност.
Најбоље преноси поруку, има потенцијал да доведе до промене
понашања, визуелно и продукцијски ефектан
Наратор сувишан, збуњујућ звук за везивање појас, а описи иду од
млако, неутрално до солидно. Погрешан избор глумаца (засићеност,
непрепознатљивост, улоге које игра у супротности са темом)
Потресно, упечатљиво, довољно застрашујуће, реално, подстиче
на размишљање, може сваком да се деси. Приказати још слика и
снимака саме незгоде. Главна одлика: једноставно и директно
обраћање циљној групи, близак циљној групи
Табела 1. Анализа ТВ спотова

3.3.

Истраживање ставова и понашања младих у фази израде кампање

У фази израде кампање, припремљено је неколико решења и јавила се дилема у вези са
избором приступа, поруке и слогана који ће најбоље комуницирати са младима. У циљу
провере и избора најбољих решења организовано је квалитативно истраживање путем
фокус група, а истраживани су генерална перцепција безбедности у саобраћају, видљивост,
препознатљивост и тон кампање, прекорачење брзине и дистракција, евалуација плаката и
потпис кампање. Када је у питању безбедност испитаници се углавном осећају безбедно.
Истичу да је кобна комбинација ''млади/алкохол/брзи аутомобили'' и стављају акценат на
превенцију и што ранију едукацију по основним школама. Мишљења су да треба увести
предмет Саобраћајно васпитање, као и да санкционисање последица није добар приступ и
да данашње ауто школе нису добро конципиране.
По питању препознатљивости кампања, најчешћа асоцијација је за кампање „Не
брже од живота“ и „Неко те воли, вози пажљиво“, затим „Кад пијем, не возим“ и „Кад
возиш, паркирај телефон“. Генерални став је да су кампање млаке и недовољно
упозоравајуће, а као добар пример едукације наводе САТ емисију. Испитаници сматрају
да су доминантни медији за младе ТВ, интернет (Youtube, друштвене мреже) и билборди.
Када је у питању тон кампање, већина испитаника је става да негативан тон може довести
до промене понашања и да је памтљив. Мишљења су да је неутралан приказ са
статистиком, досадан, сувопаран, недовољно ефектан. Испитаници женског пола су више
за позитиван приступ, јер у супротном окрећу главу и не гледају до краја. Сагласни су да
треба ићи са персонализованим порукама (Годишње свака друга, породица остане без
једног члан), а као јавну личност помињу Данила Икодиновића.
Испитаници су упознати са ограничењима брзине, али већина прекорачује за 5 до
10%, па чак и до 40 %. Када је у питању зауставни пут, највећи број испитаника нема
знања и потцењује ризике, па су мишљења да је за брзину од 50 km/h потребно од 5 до
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30 m, а за брзину од 100 km/h од 17 m до 70 m да би се зауставили. Мобилни телефон
за већину испитаника представља ометајући фактор и наводе да га минимално
употребљавају (изузетак чекање на семафору, отворен пут). Сматрају да је куцање
порука највећа опасност, а handsfree не користе (немају навику, непрактично, скупо).
У циљу одабира најбољих решења спроведена је евалуација плаката са
различитим порукама и приступима (табела 2) и евалуација слогана (потписа)
кампање (табела 3).
Уместо ''добро је да знаш'' треба да стоји ''треба да знаш''. Позитивни
коментари (јасно, конкретно, креативно, слика прати текст, црвена
стрелица – опасност). Текст упозоравајући, поучан, порука јасна.
Погодно за школе, ауто-школе, чекаонице, аутобусе, аутобуска
стајалишта. Подсећају на рекламу за економију, берзу и кладионицу.
Сумња, да ли су исти пад са 5 спрата и брзина од 60 km/h.
Уместо ''Само да знаш'' треба ''Мораш да знаш''! Страшно, ефектно,
информативно („Тако треба“). Јасна порука, памти се, упозоравајућа
''Сад знаш. Успори''. Превише текста, а слика је превише ''вештачка и
обрађена'', погодно за билборде и ТВ рекламе.
Слоган ''Шта трипујеш“ звучи превазиђено, неуспели покушај
приближавања младима, који ни млади не разумеју. Бољи избор
Шта се трипујеш. Неприхватљиво, неадекватно, аматерски,
неусклађено, отаљано, неозбиљно за тему, најнегативнија
евалуација. Текст информативан, лош избор фотографија (ожиљци,
марама, оловке, израз лица). Као реклама за енергетско пиће.
Табела 2. Евалуација плаката са различитим порукама и приступима

Духовито, звучи као пословица, кратко и јасно, римује се, памтљиво,
скреће пажњу, симпатично, ударно, јасна порука, погодно за све
старосне групе (10 гласова-10 испитаника је гласало за овај слоган)
То је суштина-да се увек вози сигурно, јасно, кратко чувај свој и туђе
животе, најозбиљнији и најефектнији, носи снажну поруку, позива
на одговорност, најреалније, погодно за све (9 гласова)
Директна асоцијација на саобраћај, то је суштина, најпримереније за
плакат, то је основа свих порука, јасно, прецизно, не звучи као
политички слоган, одговара кампањи-то је њен крајњи циљ, (8 гласова)
Носи главну поруку, склонити симбол АБС-а (3 гласа)
Најозбиљније делује и даје равнотежу неозбиљним плакатима, највише
се уклапа, не одвлачи пажњу (3 гласа)
Табела 3. Евалуација слогана (потписа) кампање

3.4.

Евалуација кампање

Извршена је евалуација кампање ''Ум на друм'' на основу анкете на сајту Агенције,
како би се утврдила препознатљивост кампање и утицај на младе. Анкета је садржала две
групе питања. Прва се односила на основне информације о испитаницима, као што су пол
(70% мушкарци), старост, место пребивалишта (Србија), занимање (22% студенти, 65%
запослени и 12% незапослени) и да ли су возачи (93% возачи). Друга група питања се
односила на препознавање кампање „Ум на друм“, односно да ли су испитаници видели
кампању, да ли је слоган препознатљив и памтљив, да ли постери говоре о темама које су
препознатљиве за безбедност саобраћаја и да ли дизајн и поруке одговарају начину на који
комуницирају млади. Млади су одговоре давали на скали од 1 до 5 (1 је уопште се не
слажем, а 5 потпуно се слажем), а резултати су приказани у табели 4.
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Резултат указује на високу видљивост и спонтано памћење кампање
кроз дигиталну мрежу објава. Према учешћу високо вреднованих
одговора (4 и 5 = 81%), испитаници имају јасну идеју о кампањи на
помен слогана, без подршке графичких материјала.
Добро је оцењена препознатљивост слогана, посебно ако се има на
уму тенденција да се на дигиталним мрежама дају негативни
одговори наспрам стварног доживљаја (дигитал је погодан за
анонимно критиковање социјалних кретања).
Слоган ’’Ум на друм’’ је оцењен као високо памтљив, и самим
тим указује на веома висок потенцијал за коришћење у
системски вођеним комуникацијама.
Графичка решења кампање су у кумулативном ефекту такође дала
добар резултат, (4 и 5 = 81%). Учешће оних који квалитет решења
кампање сматрају одличним и веома добрим и даље веома висок.
Иако су дизајн и поруке оцењени као високо адекватни (4 и 5 = 72%),
посматрајући друге трендове одговора, може се рећи да постоји
додатни простор да се будуће кампање додатно прилагоде начину
изражавања и визуелним преференцијама младих.
Табела 4. Евалуација кампање

4.

ДИСКУСИЈА

На основу спроведених анализа, а с обзиром на специфичност циљне групе,
дефинисан је приступ комуникације ка младима праћен одговарајућим порукама и
каналима комуникације. Имајући у виду да је тежиште досадашњих кампања за младе
било на упозоравању и застрашивању, као и на саветовању и препоручивању,
препознато је да је потребно променити комуникацију и тежиште пребацити на
образовање односно информисање. Психолошки гледано застрашивање даје најмање
ефектне резултате у масовној комуникацији, јер има тенденцију да ствара одбрамбене
механизме, млади најчешће имају отпор према застрашивању, као најчешћем облику
испољавања ауторитета “одраслих” и млади због своје структуре личности
застрашивање виде као додатни изазов за појачавање небезбедних понашања. Зато је
комуникација ка младима у кампањи ''Ум на друм'' заснована на максималној дози
информисања, а минималној дози упозоравања и застрашивања. У складу са усвојеним
приступом, а с обзиром на анализу незгода, као и квантитативне и квалитативне анализе
ставова младих и специфичност циљне групе, дефинисани су елементи кампање.
Циљ кампање - Небезбедно понашање младих је препознато као проблем.
Спроведене анализе су указале на проблем прекорачења брзине и дистракцију, као и на
слабу информисаност циљне групе о значају употребе појаса, штетном дејству алкохола
и дужине зауставног пута. Циљ кампање „Ум на друм“ је смањење броја и последица
незгода са младима, кроз смањења прекорачења брзине, употребе телефона током
вожње и вожње под дејством алкохола као и повећања употребе појаса.
Популација (циљна група) - Циљна група је што прецизније одређен део популације
на који се жели кампањом деловати. Спроведене анализе су показале да су млади возачи
мушког пола највише угрожени. Наиме, подаци да возачи чине 54 % погинулих младих,
да мушкарци чине 83% погинулих младих, као и да мушкарци чине 94,7% погинулих
возача, јасно дефинишу циљну групу, млади возачи мушког пола.
Порука кампање – С обзиром на уочене и дефинисане проблеме (прекорачење
брзине, дистракција, сигурносни појас), одређене су и креиране поруке. Поруке
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промовишу исправно понашање. Кампања има три поруке: ''треба да знаш… успори.'',
''треба да знаш… вежи се.'' и ''треба да знаш… не мобилни док возиш!“. Поред порука
важан сегмент по коме је кампање препознатљива је слоган. У складу са концептом
кампање, где је тежиште стављено на образовање (информисање) дефинисан је и слоган
кампање, који су припадници циљне групе одабрали. Слоган „Ум на друм“ карактерише
асоцијативна линија (разум, памет, промишљеност), кратка форма и рима (памтљивост,
препознатљивост и самим тим потенцијал да заживи код циљне групе), изведеност из
познате изреке “Што на ум то на друм”, позитивна конотација, афирмативност и не
стварање отпора, као и висок потенцијал за различите теме из безбедности саобраћаја.
Средства преношења поруке кампање – С обзиром на резултате истраживања,
испитаници су као најбољи вид комуникације са младима навели интернет (друштвене
мреже, портале), а затим телевизију и билборде и на крају школе и факултете. Интернет
је од почетка препознат као кључни канал комуникације са младима. Facebook и
инстаграм мреже Агенције су места са којих су слате поруке циљној групи у виду
дневних постова са темама које су унапред дефинисане. Кампању су чинила четири
видео спота за интернет приказивање и телевизију, а један спот је био прилагођен и за
биоскопе. Два спота су обрађивала брзину са акцентом на зауставни пут и јачину удара,
а друга два спота су обрађивала дистракцију и појас. Спотови на један врло занимљив,
упечатљив, допадљив и прилагођен начин младима преносе информације о темама, за
које су истраживања показала да млади немају довољна знања.
Музички фестивали су места атракције за младе, а с обзиром да се лети организују,
када млади и највише страдају, кампања „Ум на друм'' је реализована на истим, а
учесници су имали прилику да испробају „пијане наочаре“, да се исцртавањем увере
какве последице остављају саобраћајне незгоде и да чују важне чињенице о безбедности
у саобраћају. Више хиљада младих је посетило штанд и учествовало у активностима.
Трибине су такође препознате као значајан канал комуникације и реализоване су као
мотивационо предавање у Београду и јавни часови у пет градова, на којима су поред
стручњака из Агенције, учествовале и особе које су страдале у саобраћајним незгодама.
Промотивни материјали који су допринели да се кампања промовише и шири на све
већи круг људи су: мајице, наруквице, лепезе, беџеви, термоси, привесци и торбе (Слика
7). Акценат у кампањи је био на инфографицима (постери, плакати, новински огласи,
билборди) који су пратили спотове.

Слика 7. Канали комуникације -билборди, јавни час, фестивали, промо материјали

Период (време) извођења кампање – У складу са подацима да млади највише
страдају лети најзначајније активности су реализоване током лета, а кампања је имала
продужено деловање, током октобра и новембра. Кампања ''Ум на друм'' је покренута
01.07.2017. године, постављањем првих постова на facebook страници и инстаграму.
Кампања је трајала до 15.12.2017. године. Прво је представљена у оквиру музичког
фестивала Exit, где је остварена одлична интеракција са циљном групом, а затим и у
августу на фестивалима Lovefest, Beer fest, Nisville Jazz Festival и Дани пива у Зрењанину.
Након Exit-а организована је конференција за медије у сарадњи са Саобраћајном
полицијом где су представљени видео спотови и билборди. Током октобра и новембра
кампања је пласирана и на телевизијама са националном фреквенцијом. Крајем септембра
је реализована прва трибина, мотивационо предавање особе која је страдала у саобраћајној
незгоди, где су додељене захвалнице, а затим су током октобра и новембра реализовани
јавни часови у пет градова. Током целог периода реализације кампање, од јула до
децембра, реализоване су активности на facebook страници и инстаграму.
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Експериментална и контролна група - Праћењем експерименталне и контролне
групе проверавају се ефекти кампање, односно да ли су ефекти позитивни. Највећи број
активности кампање је спроведен у летњем периоду. Упоређујући број погинулих младих
у летњим месецима 2016. године (јул 15, август 13) и 2017. године ( у јулу 11, у августу 9),
може се закључити да је смањен број погинулих младих у периоду реализовања кампање.
Пратећа истраживања – Реализацију кампање ''Ум на друм'' пратила су истраживања
пре, у току и након завршетка кампање. Истраживања пре почетка кампање су открила
ставове и понашање младих, видљивост досадашњих кампања, препознатљивост слогана
и канала комуникације, чиме су дате смернице за што веће ефекте кампање. Истраживање
спроведено у фази израде кампање, дало је одговоре на дилеме у вези избора приступа и
тона кампање, поруке и слоганa који ће најбоље комуницирати са младима. По завршетку
кампање, спроведена је евалуација која је открила видљивост кампање, препознатљивост
и памтљивост слогана и тема и прилагођеност дизајна и порука младима.
Подршка кампањи - Подршка кампањама у безбедности саобраћаја је један од
кључних елемената да би кампања постигла жељене циљеве. Кампања ''Ум на друм'' је
имала стручну и политичку подршку, нормативну (обезбеђена кроз законску и
подзаконску регулативу), полицијску (остварена кроз заједничке активности),
финансијску (обезбеђена од стране Агенције), подршку ауторитета и медија (обезбеђена
кроз учешће јавних личности, подршку фестивала и телевизије) и подршку најшире
јавности (остварена, јер је препознат проблем страдања младих).

5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Агенција је интензивније активности ка младима започела 2014. године кампањом
''Младост не лудост'', а наставила 2015. и 2016. године кампањом ''Бирам живот''.
Почетком 2017. године покренута је кампања која је пре свега информативна и
едукативна, али прилагођена стилу живота младе популације, па податке саопштава на
један сасвим нов и занимљив начин путем медија које млади фаворизују и захваљујући
којима граде своје мишљење. Сваке године, Агенција у планирању, осмишљавању и
реализацији кампања иде корак даље и реализује нова истраживања како би открила
најбоље начине комуникације са циљном групом, који ће дати најбоље резултате.
Да би се нека кампања припремила на прави начин, правилно организовала и
ефикасно извела, потребно је да кампања садржи кључне елементе, који треба да буду
стручно дефинисани и реализовани. У уводном делу је већ наглашено да кампања није
исто што и порука, јер је порука само један елемент кампање, као и да кампања није
facebook профил или медијски простор на телевизији. Ово је посебно важно за локалне
савете за безбедност саобраћаја и доносиоце одлуке на локалу, који планирају
превентивне активности, а посебно кампање. Наиме, уколико кампања не може да буде
стручно планирана, вођена и реализована, боље је новчана средства усмерити на
кампање које имају све неопходне елементе и потенцијал да мењају ставове и понашање
циљне групе. Подршка савета може да садржи низ активности, од организације
медијског простора на нивоу локала, до организације трибина и других догађаја.

6.
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ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
TRAFFIC SAFETY CULTURE AS A NEW PARADIGM IN WORK
WITH PRE–SCHOOL CHILDREN
Милан Илић1, др Јовица Васиљевић2, Сандра Мићић3, Мурјана Ђурђев4
Резиме: Континуирано присуство тема о безбедности у саобраћају је неопходно од најранијег
узраста деце. Едукација деце предшколског узраста је најефектнија када се реализује кроз
игру и цртање. Деца најбоље уче путем самооткривања а затим потврђивања и похваљивања
од старијих. Посредан начин учења код деце повезивањем културе, лепог и васпитаног
понашања у саобраћају у складу са правилима и прописима а на овај начин и са безбедношћу,
може постићи добре резултате у стварању нових генерација безбедних и културних учесника
у саобраћају. Активност „Културно-некултурно у саобраћају“ је реализована на узорку од око
2000 деце предшколског узраста у Шапцу, Новом Саду и Белој Паланци. Деца су имала
задатак да након увода у тему кажу или нацртају шта је културно и шта је некултурно у
саобраћају. Васпитачи су активност реализовали на основу детаљног „Плана активности“
који је након примењивања у седам група, коригован до коначне верзије. Сачињени материјал
је пребачен у електорнску форму и биће коришћен у едукативне сврхе са другом децом и
родитељима. Евалуацијом је утврђено да деца добро препознају културне и некултурне
ситуације у саобраћају и да је овај начин учења деце о безбедности у саобраћају ефектан и
ефикасан. Формиран је и верификован стандардизовани „План реализације активности“ за
васпитаче за едукацију деце којим се омогућава реализација стандардизованих активности за
компелтну популацију предшколске деце на нивоу сваке локалне самоуправе.
Кључне речи: Културa у саобраћају, едукација деце, безбедност деце
Abstract: Continuous presence of traffic safety topics is necessary from the earliest age of children.
Education of pre-school children is the most effective when it is realized through playing and
drawing. Children learn best by discovering, then by confirming and complimenting by the elderly.
The indirect way of learning of children with connecting of acceptable and non-acceptable behavior
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in Traffic, in accordance with rules and regulations, and in this way with safety, could achieve good
results in creating new generations of safe acceptable Traffic participants. "Acceptable and NonAcceptable in traffic" Activity was carried out on a sample of 2000 children of pre-school age in
Šabac, Novi Sad and Bela Palanka. The children had the task, after introducing the topic, to say or
draw out what is acceptable and what is non-acceptable in traffic. Pre-school teachers realized the
activity on the basis of a detailed Plan of Activity, which was corrected to the final version, after its
implementation in seven groups. The material is transferred into an electric form and it will be used
for educational purposes with other children and parents. The evaluation founded that children are
well aware of acceptable and non-acceptable traffic situations and that this way of children learning
about traffic safety is effective and efficient. A standardized plan of pre-school teachers activities
for the education of children was established and verified, which enables the realization of
standardized activities for the compete population of pre-school children at the level of each local
self-government.
Keywords: Traffic Safety Culture, Child education, Child safety

1.

УВОД

Неприхватљива је чињеница да деца смртно страдају у саобраћају на путевима.
Деца су рањива категорија учесника у саобраћају, а одрасли су дужни да им омогуће
безбедан и здрав живот у свим окружењима, па и у саобраћајном систему. У периоду
од 2012-2016. године 63 деце је смртно страдало, а 7610 деце је повређено на
путевима у Републици Србији. Анализом броја смртно страдале деце по годинама,
у периоду 1997-2016. године у Републици Србији, уочава се да број погинуле деце
има тренд смањења, али да осцилује кроз године. Након 2010. године уочава се
стабилан тренд смањења, који је прекинут у 2015. години (АБС, 2017). У
претходном периоду од 2007. године до 2016. године, највише деце је погинуло у
2008. години (36). Након 2010. године успостављен је тренд смањења броја
погинуле деце, који је трајао до 2014. године, када је погинуло најмање деце откако
се прати статистика о саобраћајним незгодама (10). У 2015. години дошло је до
повећања броја погинуле деце када је погинуло 14 деце, а у 2016. години погинуло
је 12 деце (АБС, 2017).
Детаљнијом анализом података могу се уочити одређене специфичности
страдања деце у саобраћају као и трендови. У 2016. години у највише деце је
страдало у својству путника (7 погинулих и 879 повређених), затим у својсту пешака
(4 погинулих и 526 повређених), па у својству бициклисте (1 погинуло дете и 211
повређених), у својству у возача мопеда (9 повређених), возача осталих моторних
возила (9 повређених) и под осталим својствима у саобраћају је повређено једно
дете. Укупно је настрадале деце у 2016. години 1648 (АБС, 2017). Евидентно је да
деца највише страдају као путници, дакле не својом кривицом него највише
кривицом родитеља ако су изазивачи незгода, или ако нису децу превозили у
адекватним заштитним системима. Тиме са намеће закључак да је неопходно
подизати свест код родитеља о безбедном понашању у саобраћају генерално а
нарочито у присуству деце. Свакако је важно паралелелно радити и са децом и
развијати њихова знања, вештине, навике и културу безбедног понашања у
саобраћају на путу.
Ови подаци су свакако забрињавајући, стога су и Националном Стратегијом
безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 2015-2020. („Сл. гласник РС“
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бр 65/2015) постављени циљеви да у саобраћају нема погинуле деце од 2020. године
као и да се преполови годишњи број тешко повређене деце у 2020. години у односу
на 2011. годину. У наведеној Стратегији су дефинисане кључне области-стубови
рада где су у оквиру четвртог стуба, Безбеднији учесници у саобраћају, на првом
месту наведена основна смерница деловања: Изградња и промена свести, ставова,
знања и вештина учесника у саобраћају кроз образовање, информисање и
васпитање. Образовање и васпитање деце се реализује различитим каналима и на
различите начине. Постојe различити модели приступа собраћајног образовања и
васпитања деце у свету, а један од новијих се реализује кроз парадигму културе
лепог понашања. Анализом литературе и истраживачких радова у свету и код нас
на ову тему осмишљен је конкретан модел за активност са децом предшколског
узраста кроз тему Културно-некултурно у собраћају, који се након верификације и
потврде ефективности, може системски користити у свим локалним самоуправама.
Предмет рада је методолошки приступ у раду са децом предшколског узраста у
оквиру саобраћајног образовања и васпитања кроз призму културно–некултурно,
односно безбедно–небезбедно понашања учесника у саорбаћају.
Циљ рада је успостављање и утврђивање могућности примене универзалне
стандардизоване припреме Плана реализације наставних активности за васпитаче у
предшколским установама и анализа ефеката спроведених активности таквим
методолошким приступом.
1.1.

Преглед литературе

Европска комисија је 2015. године покренула пројекат Traffic Safety Culture
(TRASACU) који има две стратегије. Прва је подстицање интеракције између
учесника у саобраћају и њиховог окружења у погледу ризичног понашања и
перцепције ризика у саобраћају на путевима кроз културу у саобраћају, а друга је
идентификовање оних културних елемената који се лако мењају ради побољшања
безбедности на путевима (EC, 2015). Пројекат има за циљ креирање и размену
безбедносне културе у саобраћају на путевима у замљама Европске уније. Култура
безбедности у саобраћају је уграђена у шири контекст културних норми и вредности
у различитим земаљама, стварајући различите сигурносне исходе чак и када су
други фактори слични (Atchleya et al., 2014). Кроз континуирану и системску
едукацију о безбедносној култури у саобраћају могу се постићи добри резултати.
Већина претходних истраживања о људским факторима релевантним за безбедност
саобраћаја у иностранству нису операционализовале и мериле културу (Nordfjaern
et al., 2017). Аssailly (2015) препознаје едукацију као један од 4Е елемента – стуба
безбедности саобраћаја: едукација, присила, инжењерство и хитне службе
(education, engineering, engineering and emergency services). У свом раду, Аssailly
(2015) систематизује различите практичне едукативне програме у безбедности
саобраћаја који су ефикасни и доноси закључак да едукација у безбедности
саобраћаја може имати „озбиљније“ позитивне ефекте ако је део једног
свеобухватног „животног“ процеса учења и која се не преноси само знање већ и
„животно искуство-вештине“ (психо-социјалне компетенције). Основни недостатак
едукације у области безбедности саобраћаја је то што резултати нису најчешће
одмах видљиви, па ће, на пример, едукација деце у предшколској установи значајне
резултате давати тек за 20-так година (Аssailly 2015). Едукација, као важна област у
повећању безбедности у саобраћају препозната је још 2005. године у пројекту који
анализира најбољу праксу у безбедности саобраћаја, а који је финансирала Европска
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комисија, где је систематизовано девет група мера у безбедности саобраћаја, од
којих једну групу чини едукација и кампање (KfV, 2005). Чињеница да не постоји
посебан предмет који се односи на саобраћај и да је остављено васпитачима,
учитељима и наставницима да самостално процењују обим, врсту и начин
активности са децом, указује на неопходност њихове едукације и припреме за
реализацију квалитетних и ефективних часова и занимања са децом у вези са
безбедним учешћем деце у саобраћају (Илић и др., 2017). Одговарајући едукативни
програм за васпитаче из области саобраћаја унапредио би квалитет васпитно–
образовног рада (Мићић и др., 2017). Колико је важно стручно оспособљавање и
помоћ за област саобраћајног васпитања и образовања, говори се и у другим
радовима. Тако (Илић и др., 2017) у свом раду закључују да су учесници
акредитованих стручних семинара за област безбедности у саобраћају значајно
више спроводили активности са децом, али и са родитељима, у односу на оне који
нису имали прилике да похађају ове семинаре. Такође је доказно да су активности
које су са децом и родитељима спроводили учесници семинара високо интерактивне
са употребом активних наставних метода, симулација и демонстрација као и
коришћење више различитих и очигледних наставних средстава. Агенција за
безбедност саобраћаја је са циљем сагледавања образовне потребе деце реализовала
пројекат под називом „Анализа образовне потребе деце школског и деце млађег
школског узраста са израдом едукативног материјала“ (АБС, 2015). Пројекат истиче
да деца различитог узраста и пола на различит начин опажају опасности у
саобраћају, имају различит степен развоја психо-физичких особина и способности,
а учешће у саобраћају у градској или руралној средини доноси потпуно другачије
изазове. Имајући у виду закључке из овог пројекта, намеће се значај разумевања
дечијег индивидуалног поимања културно–некултурно у саобраћају односно
безбедно–небезбедно. Важно је да се код деце континуирано развија перцепција
безбедносне културе у саобраћају и то од најранијег узраста јер и Twisk et al. (2007)
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 социјално-психолошке Теорије избора понашања, могуће би било развити
нову парадигму за интервенције у области безбедности у саобраћају.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Имајући у виду прикупљене информације о потенцијалу концепта „Култура у
саобраћају“, развила се идеја да се реализује јединствена активност са децом
предшколског узраста на ову тему. Како би се постигао овај циљ, сачињено је
упутство за васпитаче, односно документ који се у методици за васпитаче зове
„План реализације активности“, као и детаљно образложење сврхе и циља
активности. У документу су формулисани циљеви, очекивани исходи, образложење
како и на који начин ће се реализовати активности са децом. Циљеви и исходи у
документу су формулисани по стандардима Блумове таксономије учења (Bloom
B.S., 1956). У истраживању су учествовале предшколске установе „Наше дете“ из
Шапца, „Радосно детињство“ из Новог Сада и „Драгица Лаловић“ из Беле Паланке,
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са укупно око 2000 деце укључених у активности и евалуационо истраживање.
Упутство за рад односно „План реализације активности“ са образложењем и
евалуациони лист, послати су путем мејла директорима предшколских установа у
Шапцу и Новом Саду, док је у Белој Паланци активност координирана преко Савета
за безбедност саобраћаја. Дечије одговоре, казивања и цртеже о поимању шта је
културно, а шта некултурно у саобраћају, васпитачи су прикупили и активности
документовали фотографијама и видео прилозима. Васпитачи су опис рада и дечије
одговоре бележили у достављени евалуациони образац. Сви прикупљени
материјали и евалуациони листови, на крају су достављени у електронском или
папирном облику ауторима на обраду. Кординација активности се реализовала
путањом: Савет за безбедност саобраћаја, директор вртића, координатор педагошке
службе, педагози у вртићима, главне васпитачице, васпитачице група деце у
објектима. Тим путем су материјали достављени и након завршетка активности
враћени на обраду. Активност је реализована у периоду од децембра 2017. године
до јануара 2018. године.
У достављеном „Плану реализације активности“ јасно су методолошки
дефинисани очекивани исходи активности: 1) Деца предшколског узраста ће кроз
јасно разграничење шта је културно а шта некултурно у саобраћају на посредан
начин учити шта је правилно и безбедно, односно, шта је неправилно и небезбедно
понашање у саобраћају; 2) Резултати активности ће омогућити стручној јавности,
предшколским установама и родитељима прецизније податке како деца схватају и
разумеју саобраћај и у ком правцу и према којим циљним групама усмерити
снажнију едукацију. Активности су јасно дефнисане кроз (1) Уводни део
активности: Појам културе и некултуре уопште (шта је култура, шта је некултура),
појам саобраћаја, појам учесника у саобраћају (шта је саобраћај, ко су учесници у
саобраћају); (2) Главни део: О три категорије учесника у саобраћају (1. деци; 2.
свакодневним узорима/моделима и 3. осталим учесницима у саобраћају) деца
казују, објашњавају, цртају, играју улоге и описују ситуације у саобраћају које су
културне и/или које су некултурне (3) Завршни део обухвата прикупљање,
бележење, сортирање података од стране васпитача и уношење у евалуациони
образац. Сви добијени материјали, цртежи и евалуациони листови су сортирани,
разврстани и унешени у базу података сачињену у Microsoft Excel табели. За анализу
података је коришћенне су квалитативне и методе дескриптивне статистике.
Документ „План реализације активности“ и упутство за активност „Културно–
некултурно у саобраћају“ је верификован тако што је усаглашен према сугестијама
стручних служби предшколских установа, педагога, васпитача и саобраћајних
инжењера. Мишљења васпитача који су га користили су да је упутство јасно,
прецизано, свеобухватно и да се може користити као универзално за спровођење и
реализацију ове активности са децом у свим локалним самоуправама.
3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ
Резултати анализе садржаја казивања деце

Основни утисак при анализи садржаја казивања деце за све три категорије
учесника у саобраћају спрам чијег понашања су се изјашњавали (деца, свакодневни
узори и остали учесници у саобраћају) јесте да деца примећују знатно више
некултурних (небезбедних) понашања (75% свих казивања) од културних
(безбедних; 25%). То говори о високо развијеној свести о различитим небезбедним
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и непримереним понашањима у саобраћају. Деца истовремено исказују и јако широк
опажени спектар тих небезбедних понашања, а што у великој мери и одговара
реалности.
3.2.

Анализа садржаја уводног дела: шта је саобраћај, ко су учесници у
саобраћају и да ли си и ти учесник у саобраћају?

На питање „Шта је саобраћај?“ деца у највећој мери одговарају препознајући и
дефинишући саобраћај кроз кретање моторних возила (најчешћи одговори садрже
реч аутомобили, али наводе и друга возила: камионе, возове). У знатно мањој мери
перципирају и окружење као саобраћај (тротоаре, семафоре, кружни ток..) Ипак,
најзначајнији и најбитнији резултат у вези са дефинисањем саобраћаја је онај који
на друго место по учесталости при опису и дефинисању саобраћаја ставља појам
„правила“. Примери оваквих изказа деце иду од јасних: „саобраћај је кад идеш
аутом и придржаваш се правила“; преко: „саобраћај је кад гледаш знакове који ти
говоре да ли можеш да прођеш“, до екстремних асоцијација на кршење правила:
„саобраћај је када видиш полицајца који зауставља аутомобиле и пише казне“.
Одговори на питање „Ко су учесници у саобраћају?“ показују сличност са
претходним одговорима, па тако деца виде сва саобраћајна средства као учеснике у
саобраћају, знатно ређе спомињу бициклисте, а најређе пешаке и возаче мопеда.
Деца себе не виде често као учеснике у саобраћају (док нису питана директно).
Занимљиво је да су нека деца споменула полицајце као учеснике у саобраћају.
На питање „Да ли си ти учесник у саобраћају?“ деца себе најчешће препознају
као учеснике у саобраћају у случају да се превозе у неком моторном возилу, а
типични примери одговора гласе: „Јесам учесник кад се возим са мамом и татом“,
„Јесам кад се возим колима“, док се појављују и нешто ређи али екстремнији
одговори: „Јесам учесник кад идем са дедом да орем“. Знатно ређе деца себе
препознају као учеснике у саобраћају кад управљају неким превозним средством
(бициклом, тротинетом, скејтом), а најређе себе препознају као учеснике у
саобраћају у улози пешака (пример одговора: „јесам учесник у саобраћају када
прелазим улицу и гледам лево-десно сто пута“).
3.3.

Анализа садржаја главног дела: Шта је културно – некултурно у
саобраћају?

Како деца виде себе и другу децу у саобраћају? Деца знатно више казивања и
одгвора дају у вези са некулурним понашањем (68,75% свих исказа), у односу на
културно понашање у саобраћају (31.25%), што говори о израженој свести о
великом броју и врстама небезбедних понашања које они сами, као и њихови
вршњаци могу исказати. Највећи део одговора деце односи се на прелазак улице,
као и везом са удаљеношћу од коловоза и од моторних возила у покрету. У том
смислу постоји значајна разлика између опажања деце из градских средина и
приградских/сеоских средина. Тако се најчешћи одговори деце из градских средина
(Нови Сад, Шабац) о некултурном понашању односе на прелазак улице на црвено
светло на семафору, или прелазак улице ван пешачког прелаза (типични одговор
шта је некултурно: „када прелазиш на црвено на семафору“, „када прелазиш ван
пешачког прелаза“; „када не држиш маму за руку на семафору“, „када причаш
телефоном и прелазиш на семафору“) Деца из приградских и сеоских средина (Бела
Паланка, Мачвански Причановић, Шеварице) више пажње у исказима о некутурном
понашању посвећују преласку коловоза (без светлосне сигнализације), као и игри и
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кретању у близини коловоза: „кад прелазиш пут а не гледаш лево-десно“; „кад
претрчаваш улицу“, „не играти фудбал на улици, него на трави“, „кад ти лопла
одлети на пут, не трчати на ауто“... У овом смислу деца из руралнијих насеља
препознају знатно више могућих опасности по њих саме и другу децу у саобраћају,
што и одговара реалности и говори да су ова деца врло свесна и припремњенија за
своју улогу у саобраћају.
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Слика 1. Фреквенција (%) дечијих исказа о „културном понашању“ у саобраћају

Деца су врло свесна и свог понашања у улози путника у возилу, а та небезбедна
понашања јесу у њиховој моћи и под њиховом контролом, тако да је могуће да их
мењају Чести дечији одговори о некултурном понашању као путника у возилу су
следећи: „некултурно је када не вежеш појас“, „када се не седи у седишту за децу“,
„када тата вози а деца стоје у ауту“
Када говоре о ономе што је културно понашање деце у саобраћају убедљиво
највише одговора практично је негација некултурног понашања. И овде се
примећује разлика у одговорима деце из урбанијих и руралнијих насеља, па тако
најчешћи одговори у градским срединама гласе: „културно је не прелазити на
црвено него на зелено светло“, „прелазити на пешачком прелазу“, „држати маму за
руку када се прелази“, а у сеоским срединама: „културно је прелазити на пешачки
прелаз“, „сачекати да ауто проће па прећи улицу“, „гледати лево-десно па прећи
пут“, „не шутирати лопту на ауто“. Као своје културно понашање у улози путника
деца најчешће виде „лепо седење у седишту“, „везати се у седишту“, „бити добар
док мама и тата возе“.
Како деца виде свакодневне узоре/моделе (родитеље, деде, бабе)? Деца износе
чак 80% некулурних понашања у односу на само 20% кутурних. Ти коментари
обилују сликовитим приказима, највероватније због тога што су искуствено
доживљени, а обухватају широк спектар небезбедног понашања у саобраћају
њихових узора/модела. Честа казивања о некултурним понашањима свакодневних
узора/модела су она у вези са преласком улице, вероватно због идентификације деце
са том улогом: „некултурно је када прелазе улицу на црвено“, „када претрчавају
улицу“, „када прелазе ван пешачког прелаза“ и слично. Деца добро опажају
некултурна понашања узора/модела при управљању возилима: „када пролазе на
црвено светло“, „када не веже појас“ „када јуре аутом“, „када телефонира док вози“,
„када пије пиво и вози“, а примећују и опасности које се односе на некултурно
понашање, као што су: „када се нагиње кроз прозор“, када псује и вози“ итд.
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Слика 2. Фреквенција (%) дечијих исказа о „некултурном понашању” у саобраћају

У овом контексту око 20% деце је самостално навело неке „некултурне“, а
уствари врло небезбедне ситуације у којима су се нашла са својим
узорима/моделима: „тата ме држи у крилу док вози“, „мама и ја претрчавамо улицу“,
„деда ме не држи за руку док прелазимо улицу“, „деда и ја прелазимо ван пешачког
прелаза“, „када нас је тата возио, није видео и прошли смо на наранџасто“, „тата би
прошао на црвено да му ја нисам рекла“...
Како деца виде остале учеснике у саобраћају (непознате одрасле, возаче
аутомобила, аутобуса, бициклисте, пешаке)? Деца поново знатно чешће говоре о
некултурном понашању. Најчешће опажају да је некултурно „када возач неће да
стане да пропусти пешаке“, „када пролази на црвено светло“, „када не веже појас“,
„када телефонира док вози“, „када јури аутом“. Опажају и небезбедно понашање
бициклиста: „када вози без руку/пушта руке“, „када вози где није стаза за бицикле“.
Изненађујуће је да деца у великој мери опажају и проблеме са паркингом, па често
говоре о некулутрном понашању: „када паркира на место за инвалиде а није
инвалид“, „када се два возача свађају због паркинга“, „када паркира ауто на тротоар
па не можемо да прођемо“, „када неки чика паркира иза нас па не можемо да
изаћемо“. О пешацима имају најмање утисака, а већином се своде на то да је
некултурно „прелазити на црвено и ван пешачког прелаза“
4.

ДИСКУСИЈА

Оно што је први врло охрабрујући налаз истраживања односи се на разумевање
појма саобраћаја од стране деце, где она врло често уз појам саобраћаја везују и
асоцирају појам „правила, а што говори о нераскидивом односу ова два појма од
најранијег узраста.
Други значајан резултат испитивања деце о својој улози у саобраћају говори о
томе да деца из градских односно урбаних средина различито опажају степен и
врсту опасности у саобраћају од деце из приградских и сеоских односно руралних
средина. У овом смислу деца из руралнијих насеља препознају знатно више могућих
опасности за децу као учеснике у саобраћају, што и одговара реалности. То се мора
имати у виду и када се припремају програми едукације деце, родитеља, али и
васпитача у вези са безбедношћу у саобраћају, као и сазнање из ове евалуације да
деца себе ретко перципирају као учеснике у саобраћају у улози пешака, као и остале
пешаке.
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Од посебног значаја је и сазнање да деца највише „некултурних“, а у суштини
небезбедних понашања препознају код својих свакодневних узора (родитељи, деда,
баба), као и то да имају потребу да казују о бројним небезбедним ситуацијама у које
их доводе чланови породице. Деца су у овој улози свесна небезбедног понашања
својих чланова породице, као и да их одрасли свесно доводе у небезбедну ситуацију.
Нека деца су у стању да се супротставе одраслима и да утичу на њихову промену
понашања, али нека нису. То зависи умногоме и од спремности одраслих да
одговоре позитивно на „критику“ детета. Управо због тога што су родитељи и баке
и деке (тј. породица) основни агенси социјализације, неопходно је вршити
перманентан утицај на њих да се увек и у сваком тренутку придржавају свих
правила у саобраћају и тиме пружају позитиван и пожељан модел понашања деци
или унуцима, односно развијају културу безбедног понашања у саобраћају. Иако је
и предшколска установа значајан агенс социјализације као институција која преноси
и усађује знања и вредности, без значајне сарадње са породицом тешко је постићи
очекиване исходе у будућности. Са друге стране, у спроведеној акцији је показано
да је улога предшколске установе у вези са социјализацијом и едукацијом деце у
вези са безбедности у саобраћају изузетно велика, можда чак и већа од
претпостављене. Да би се тај ниво утицај одржао, неопходно је породицу укључити
у већем обиму у овај процес рада са децом и пружања позитивног модела јер постоји
опасност да ако свакодневни узори (породица) дугорочно пружају негативаан модел
понашања у саобраћају, и ако тај модел још и пролази некажњено, може ослабити
утицај предшколске установе, а ставови деце у вези са саобраћајем у том случају
могу да се преобликују у складу другим небезбедним агенсима социјализације.
5.

ЗАКЉУЧАК

Из анализе садржаја казивања деце о кутурном и некултурном понашању у
саобраћају може се закључити да деца предшколског узраста у изузетно великој
мери разумеју саобраћај и опасности које носи учешће у саобраћају. Предшколске
установе су кроз ову акцију још једном показале да у великој мери доприносе
стварању свести, знања и прихватања исправних вредности о безбедносм понашању
деце у саобраћају. Њихова улога ту не би требало да се завршава, него би, због
дугорочног одржавања вредности позитивне културе у саобраћају и ставова у вези
са тим, у овакве акције требало укључити и породице деце. Врло битно је и код
родитеља и других свакодневних узора/модела развити свест о томе у којој мери
њихово понашање утиче на децу, као и развијати спремност одраслих чланова
породице да прихвате позитиван утицај деце на њих. Значај за локалну заједницу и
примена се огледа у могућности да се овим тестираним документом „План
реализације активности“ и координацијом преко локалних Савета за безбедност
саобраћаја и директора предшколских установа, може системски лако и за кратко
време активирати целокупна популација деце предшколског узраста у локалној
самоуправи за спровођење активности „Културно-некултурно у саобраћају“. И на
крају, аутори закључују, имајући све наведене податке из овог рада и литературе у
виду, да би проглашење „Тематске недеље културе у саобраћају“ на националном
нивоу, омогућило даљи развој „парадигме“ повећања безбедности у саобраћају
преко развоја културе понашања у саобраћају за све учеснике, укључујући и друге
важне субјекте безбедности саобраћаја и у Републици Србији. На тај начин би се
придружили савременом размишљању и тежњама развијених земаља у Европи и
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свету у вези са развојем културе у саобраћају, нарочито имајући у виду и да је град
Нови Сад проглашен Европском престоницом културе за 2021. годину.
6.
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SMERNICE ZA ŠOLSKE POTI
GUIDELINES FOR SCHOOL PATHS
Robert Strah1
Rezime: Smernice za šolske poti predstavljajo koristen in uporaben pripomoček osnovnim šolam in
lokalnim skupnostim za izdelavo učinkovitih načrtov, za celovitejši pregled in izboljšanje varnosti
ter za poenoteno označevanje šolskih poti. Smernice med drugim usmerjajo k bolj sistematičnemu
in koordiniranemu pristopu na področju prometne varnosti na lokalni ravni ter k varnejši cestnoprometni infrastrukturi. Pomemben segment smernic predstavljajo tudi kriteriji za vzpostavitev
šolskih poti in osnovni kriteriji za vodenje šolskih poti preko prehodov za pešce. Smernice
spodbujajo tudi terenske preglede varnosti šolskih poti s strani lokalnih tehničnih komisij svetov za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu ali licenciranih presojevalcev varnosti cest. Ukrepi za
varnejšo prometno infrastrukturo in večjo varnost otrok na šolskih poteh prinašajo dolgoročno tudi
znatne prihranke lokalnih skupnosti na področju organiziranih šolskih prevozov, hkrati pa
pripomorejo k učinkovitem in aktivnem vključevanju otroka oziroma šolarja v svet prometa.
Pomemben prispevek na področju varnejših šolskih poti predstavlja tudi pravilno označevanje le teh
z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.
Ključne reči: Smernice za šolske poti, kriteriji, načrti, presoja varnosti cest.
Abstract: Guidelines for school paths represent a valuable and useful tool for elementary schools and
local communities to produce effective plans for comprehensive review, safety improvement and unified
labeling of school routes. The guidelines are directed to a more systematic and coordinated approach in
the field of road safety on a local level and lead to a safer road infrastructure. Guidelines also represent an
important segment of criteria for the establishment of school paths and basic criteria of school routes on
pedestrian crossings. The guidelines also encourage safety spot checks of school routes by the technical
committee of local councils of prevention and education in road traffic or licensed road safety auditors.
Safety measures to secure transport infrastructure and greater safety for children on school routes bring
substantial long term cost savings for local communities in the field of organized school transport and
contribute to effective and active involvement of children in traffic. An important contribution in the field
of safer school routes also represents proper labeling with vertical and horizontal traffic signs.

Keywords: Guidelines for school paths, criteria, plans, audit.
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mag. Robert Strah avtor smernic, DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.,
Kotnikova ulica 40, SI-1000 Ljubljana
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1.

UVOD

Varnost otrok predstavlja pomemben element v kompleksnem področju prometne
varnosti in je sistemsko opredeljena s sprejeto Resolucijo nacionalnega programa varnosti
cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022 ter področno zakonodajo. Javna agencija RS za
varnost prometa je v zvezi s tem v začetku leta 2016 izdala smernice za šolske poti, ki so
medresorsko usklajene na ravni pristojnih inštitucij in so osnovane na aktualni zakonodaji
in primerih dobrih praks iz lokalnih okolij, ki učinkovito ter celostno pristopajo k večji
varnosti na šolskih poteh.
Dokument predstavlja koristen in uporaben pripomoček osnovnim šolam in lokalnim
skupnostim za izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti, za celovitejši pregled in
izboljšanje varnosti šolskih poti ter za poenoteno označevanje šolskih poti.
Smernice so nadgradnja operativno izvedbenega akta – okrožnice takratnega
Ministrstva za šolstvo in šport, z dne 5.11.1996, ki je pavšalno opredelil kriterije za
ugotavljanje ogroženosti učencev na poti v šolo. Z novimi smernicami preciziramo
osnovne kriterije za varnejše šolske poti, določamo vsebino in postopek za oblikovanje
učinkovitih načrtov ter definiramo izhodišča za obvezno presojo varnosti na šolskih poteh.
Smernice za šolske poti so tudi uporaben pripomoček za učinkovito in poenostavljeno
komuniciranje preventivno – vzgojnih vsebin za šolarje in starše, hkrati pa usmerjajo k
bolj sistematičnemu in koordiniranemu pristopu na področju prometne varnosti na lokalni
ravni ter k varnejši cestno-prometni infrastrukturi.
Za učinkovit sistem zagotavljanja večje varnosti na šolskih poteh je namreč nujno
sodelovanje pristojnih inštitucij – osnovnih šol, ki oblikujejo načrte šolskih poti in jih
komunicirajo z učenci in starši, lokalnih skupnosti, ki upravljajo s cestno infrastrukturo
ter lokalnih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki povezujejo vse pristojne
lokalne deležnike področja varnosti v cestnem prometu in so zakonsko pristojni za presojo
ogroženosti varnosti učenca na poti v šolo. Pri tem ima posebno vlogo tudi policija, saj
lahko preko svojih nadzorstvenih in preventivno-vzgojnih nalog bistveno pripomore k
večji varnosti na šolskih poteh.
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa si prizadeva, da bo izdanim
smernicam in oblikovanju učinkovitejših ter bolj poenotenih načrtov sledile tudi
izboljšave na zakonodajnem področju. V zvezi s tem velja izpostaviti Zakon o osnovni
šoli v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zakon o cestah v
pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo.
Javna agencija RS za varnost prometa je v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom za
infrastrukturo vnesla v Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah nov
prometni znak šolska pot, ki mora biti postavljen skladno z načrtom šolskih poti. Na ta
način smo naredili nov korak k boljšim pogojem za varno sodelovanje otrok na šolskih
poteh, hkrati pa nakazali potrebo po nadaljnjem usklajevanju med pristojnimi
inštitucijami.
2.
2.1.

VARNOST OTROK NA ŠOLSKIH POTEH
Splošno

Za varnost učencev v cestnem prometu so prvenstveno odgovorni starši ali zakoniti
zastopniki, ki morajo poskrbeti, da znajo njihovi otroci varno sodelovati v prometu in jih
(zlasti velja to za prvošolce) spremljati ali zagotoviti spremstvo na šolskih poteh. Naloga
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lokalnih skupnosti in osnovnih šol je zagotavljanje pogojev za varno sodelovanje otrok v
prometu. Pri tem se, skupaj s strokovnimi organi in organizacijami, izvajajo tudi
preventivno-vzgojne vsebine ter ukrepi, ki odpravljajo nevarne točke na šolskih poteh. Za
učence, ki imajo daljše poti do šole ali je ogrožena njihova varnost na poti v šolo, pa se
zagotavlja brezplačni prevoz.
Urejene šolske poti, med drugim, pripomorejo k varnejšem in uspešnejšem izvajanju
pouka ter so predpogoj za večjo varnost otrok v cestnem prometu. Čeprav se aktualna
področna zakonodaja, tako neposredno kot tudi posredno, dotika tega pomembnega
področja, so zakonske podlage za pripravo učinkovitih načrtov šolskih poti dokaj
nedorečene in razpršene. Enako velja tudi za poimenovanje načrtov, kjer ni poenotene
terminologije.
Do sedaj edini konkretni državni operativno-izvedbeni akt na tem področju je dopis
Ministrstva za šolstvo in šport, z dne 5.11.1996, ki je opredelil kriterije za ugotavljanje
ogroženosti učenca na poti v šolo in je bil posredovan vsem občinskim svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, občinskim upravnim organom, ravnateljem in
ravnateljicam osnovnih šol ter v vednost vsem takratnim županom občin, republiškemu
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je sodeloval pri vsebinskem delu
omenjenega dopisa ter sooblikoval kriterije za ugotavljanje ogroženosti učencev na poti v
šolo ter Ministrstvu za notranje zadeve (Okrožnica MŠŠ, 1996).
Vsaka osnovna šola naj bi imela izdelan načrt šolskih poti, s katerim se ob začetku
šolskega leta seznani vse učence in njihove starše. Učinkovit načrt terja stalno ažuriranje
in vnašanje novih prometnih situacij. To dosežemo na podlagi celostnega pristopa v
sodelovanju s ključnimi deležniki zagotavljanja varnosti v cestnem prometu in sistemskim
delom, ki je usmerjeno k varnejšim šolskim potem in varnejšim šolskim okolišem brez
smrtnih žrtev in hudo telesno poškodovanih v cestnem prometu.
Kljub uporabnemu pripomočku v obliki smernic, ki ga ponuja Javna agencija RS za
varnost prometa, potrebujejo šolske poti temeljitejšo sistemsko ureditev, ki bo usklajena z
vsemi deležniki zagotavljanja prometne varnosti in zakonsko ter tehnično podprta s strani
pristojnih inštitucij.
2.2.

Analiza stanja

Pri pregledu številnih načrtov šolskih poti, ki so jih oblikovale posamezne osnovne
šole, lahko ugotovimo naslednje:
 različna terminologija, poimenovanje načrtov šolskih poti (načrt varnih šolskih poti,
načrt varnejših šolskih poti, prometno-varnostni načrt, načrt šolskih poti, načrt
priporočljivih šolskih poti,…),
 velika razhajanja glede kvalitete in kvantitete vsebin, ažurnosti, definiranja šolskega
okoliša in poti v šolo, strokovnih ocen, preventivno-vzgojnih navodil ter učinkovitosti
načrtov šolskih poti,
 šibka komunikacija in strokovna presoja načrtov šolskih poti z ostalimi deležniki
zagotavljanja varnosti v cestnem prometu (lokalni SPV-ji in pristojne občinske službe,
policija,..),
 v številnih primerih prešibka komunikacija načrtov šolskih poti s starši in šolarji
(otežena dosegljivost ali nedosegljivost načrtov, ni izvedenih anket, neučinkovito
definiranje nevarnih mest, brez skupnih predlogov izboljšav in pregleda dosedanjih
ukrepov za večjo varnost šolskih poti),
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 suhoparnost, neatraktivnost načrtov šolskih poti za uporabnike (pomanjkanje
slikovnega gradiva, prikaza realnih situacij na šolskih poteh ter nedosegljivost načrtov
preko spletnih strani osnovnih šol ali lokalnih skupnosti),
 definiranje nevarnih točk na šolskih poteh je pogosto pavšalno, brez sklepov,
strokovnih obrazložitev in sodelovanja tehničnih komisij lokalnih svetov za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu ter ostalih pristojnih inštitucij s področja varnosti v
cestnem prometu,
 načrti šolskih poti v večini primerov niso deležni nadzora in pregleda s strani lokalnih
svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki naj bi združevali vse lokalne
deležnike zagotavljanja varnosti v cestnem prometu in izvajali koordinacijo s
pristojnimi občinskimi službami za večjo varnost prometne infrastrukture ter s tem
povezanimi šolskimi potmi.
Kljub naštetemu lahko ugotovimo tudi to, da so nekateri načrti šolskih poti na dokaj
visoki ravni in, kljub pomanjkanju nacionalnih smernic, učinkovit pripomoček za
vsakoletno nadgrajevanje prometne varnosti na šolskih poteh.

Slika 1. grafični prikaz izpostavljenih točk na šolskih poteh (www.avp-rs.si)

2.3.

Aktualna zakonodaja

Temeljna zakonska podlaga za šolske poti je osnovana v 56. členu Zakona o osnovni
šoli, kjer pristojni občinski organ za preventivo v cestnem prometu presoja ogroženost
varnosti učenca na poti v šolo. Zadeva je v povezavi s pravico do brezplačnega šolskega
prevoza, če pristojni organ za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) ugotovi,
da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Iz slednjega se torej razume tudi stvarna
pristojnost SPVCP, da presoja varnost cestnega prometa na šolskih poteh.
Zakon o cestah v 21. členu opredeljuje naprave in ukrepe za umirjanje prometa, ki se
lahko postavijo oziroma izvedejo na območjih šolskih poti, ki so potrjena z načrtom
šolskih poti.
Zakonske podlage za pripravo učinkovitih načrtov šolskih poti so dokaj nedorečene in
razpršene, zato so se na tem področju v prvi fazi izdale usklajene državne smernice na
podlagi razpoložljivih zakonskih aktov in pravnih virov, v drugi fazi pa se bo v
sodelovanju s pristojnimi ministrstvi izpopolnilo področno zakonodajo.
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah opredeljuje prometni
znak »šolska pot« (3502), ki mora biti postavljen skladno z načrtom šolskih poti na cesti
oziroma njenem delu, kjer poteka šolska pot, izvedba znaka pa je dopustna tudi kot
troznak, katerega višina piramide mora biti najmanj 900 mm.
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Slika 2. nov prometni znak »šolska pot« (3502)

3.

NAČRTI ŠOLSKIH POTI

Vsaka šola naj bi imela izdelan načrt šolskih poti, s katerim se ob začetku šolskega leta
seznani vse učence in njihove starše. Učinkovit načrt terja stalno ažuriranje in vnašanje
novih prometnih situacij ter spremljanje prometnih ureditev v območjih šolskih okolišev.
To dosežemo na podlagi celostnega pristopa, v sodelovanju s ključnimi deležniki
zagotavljanja varnosti v cestnem prometu.
Načrti šolskih poti so dokumenti posameznih šol, podpisani s strani njihovih vodstev
(pripravljavcev načrtov in ravnateljev), objavljeni in dosegljivi tako za šolarje in njihove
starše, kot tudi za vso zainteresirano javnost. Za učinkovit načrt šolskih poti je torej
potrebno stalno ažuriranje načrtov in spremljanje prometnih ureditev v območjih šolskih
okolišev. Pri tem je ključno tudi spremljanje načrtov s strani lokalnih svetov za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu, ki, skupaj z občinskimi pristojnimi službami, predstavljajo
strokovno oporo osnovnim šolam pri izdelavi aktualnih in učinkovitih načrtov, hkrati pa
tudi bdijo nad aktualnostjo in usklajenostjo le-teh z dejanskimi razmerami na prometni
infrastrukturi. V zvezi s tem so torej lokalni sveti za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu tudi kontrolno-posvetovalni organi, ki spremljajo ažurnost in kvaliteto načrtov
šolskih poti.
3.1.

Koraki pri oblikovanju učinkovitega načrta šolskih poti

 Formiranje delovne skupine (vodstvo osnovne šole določi strokovnega delavca, ki
skrbi za izvedbo in ažuriranje načrta šolskih poti ter spremlja njegovo izvajanje, v
skupini sodelujejo: predstavnik OŠ, opcija: starši, učenci in predstavniki lokalne
skupnosti oziroma lokalnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, lokalne
policijske postaje,..)
 Pregled stanja šolskih poti in šolskega okoliša (dokumentiranje konkretnih situacij,
vloga šolarja v sklopu terenskega pregleda)
 Ocena stanja prometne varnosti na območju obravnavanih šolskih poti (v sodelovanju
z upravljavci cest in policijo)
 Izvedba ankete z učenci in starši (anketa je priloga izdanih smernic)
 Izdelava grafičnih prikazov šolskih poti na zemljevidu šolskega okoliša (priporočljiv
prenos poti z opozorilnimi točkami posameznega šolskega okoliša v digitalno obliko)
 Oblikovanje načrta šolskih poti (po predlaganih sestavinah dokumenta – načrta
šolskih poti )
 Obravnava načrta skupaj s predstavniki lokalnega SPVCP (v sodelovanju s
pristojnimi občinskimi službami)
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 Objava in komuniciranje načrta z zainteresirano javnost (priporočljiva predstavitev
šolarjem, staršem in kolektivu šole)
 Ažuriranje načrtov (vnašanje novih prometnih situacij ter spremljanje prometnih
ureditev v območjih šolskih okolišev)
3.2.

Grafični prikazi šolskih poti

Načrt šolskih poti se izdela na podlagi zemljevida določenega šolskega okoliša, ki
opredeljuje konkretne ulice, poti in cestne odseke. V zemljevidu so označene šolske poti
na podlagi preučitve dejanske prometne situacije, podatkov o prometnih nesrečah,
pogovora z učenci in rezultatov izvedenih anket s starši ter s šolarji.
Grafični prikaz šolskih poti mora nazorno predstaviti šolske poti, ki so za učence
najvarnejše ter opredeliti tudi kritične točke, odseke, ki predstavljajo za šolarje potencialno
nevarna mesta. Pri tem je priporočljiv prikaz varnejših in nevarnejših mest s fotografijami
ključnih prometnih situacij ter, v zvezi s tem, navedba ključnih napotkov o pravilnem in
varnem ravnanju na šolskih poteh.
V sklopu smernic za šolske poti so opredeljeni tudi osnovni kriteriji za vzpostavitev
šolske poti, ki bodo šolam v pomoč pri definiranju varnejših ali nevarnih šolskih poti.
Z rdečo barvo označimo tiste odseke šolske poti ali mesta, ki so prometno
problematična in lahko za šolarje predstavljajo potencialno nevarna mesta ter niso v skladu
z osnovnimi kriteriji za šolske poti.
Z zeleno barvo začrtamo v zemljevidu šolskega okoliša tiste poti, ki so za šolarje
najbolj varne oz. je na tej površini zagotovljena varna hoja ter so v skladu z osnovnimi
kriteriji za šolske poti.
Na trgu je prisotna tudi ponudba digitalnih orodij za prikaz šolskih okolišev in poti,
skupaj s preventivnimi in vzgojnimi vsebinami. Digitalizacija šolskih poti je sicer
priporočljivo dopolnilo načrtom, saj je namenjena prvenstveno ciljni publiki – šolarjem,
ki jih na interaktivni način usmeri do ključnih preventivno-vzgojnih vsebin in ključnih
prometnih točk na šolskih poteh. Pri tem pa je potrebno upoštevati pravilno in varno
udejstvovanje v cestnem prometu ter s tem povezano uporabo prenosnega telefona.
Uporaba digitalnih aplikacij za šolske poti medtem, ko smo aktivno udeleženi v cestnem
prometu, je namreč nevarna.
3.3.

Sestavine načrta šolskih poti

 uvod;
 splošne informacije o šoli in določitev šolskega okoliša;
 opredelitev osrednjih ciljev in namen načrta (povečanje prometne varnosti,
razbremenitev šolskega okoliša, alternativni načini potovanj,…);
 analiza stanja šolskih poti in prometne varnosti (promet, nevarna mesta, prometne
nesreče, kritične točke …) tudi s pomočjo terenskega pregleda stanja šolskih poti in
letnih anket ter poročil in statističnih podatkov policije, pristojnih občinskih služb oz.
upravljavcev cest;
 pravilno in odgovorno ravnanje v cestnem prometu (vzgojno – preventivna vsebina za
šolarje pešce, šolarje kolesarje, kot tudi šolarje vozače, vloga mentorjev pri
informiranju šolarjev in staršev ter pomen skupinskega ogleda šolskih poti na začetku
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šolskega leta s pomočjo izdelanega načrta šolskih poti, preventivna vsebina je sestavni
del smernic in jo šole povzamejo v svojih načrtih šolskih poti);
 tehnični del načrta - grafični prikaz šolskih poti in zemljevida šolskega okoliša
(določiti in nazorno predstaviti šolske poti, ki so za učence najvarnejše), opredelitev
kritičnih točk, odsekov;
 navedba vseh linij organiziranega šolskega prevoza posamezne OŠ z vsemi postajališči
in opisom varnosti dostopnih poti do postajališč šolskega prevoza;
 opis problematičnih mest in odsekov šolskih poti, ki predstavljajo za šolarje
potencialno nevarna mesta in niso v skladu z osnovnimi kriteriji za šolsko pot.

4.

IZHODIŠČA IN KRITERIJI

Osnovno izhodišče za varnejše šolske poti je šolska pot kot površina, ki je za šolarje
najbolj varna in je na njej zagotovljena varna hoja pešcev. Slednje je vodilo pri zarisovanju
šolskih poti v same načrte.
Šolske poti se vzpostavi na površinah, ki so namenjene hoji pešcev, na urejenih
hodnikih za pešce (varovanih tudi z ograjami in javno razsvetljavo), na varovanih prehodih
za pešce (semaforji, svetlobni biči, dodatna svetlobna signalizacija, javna razsvetljava,
ovire za umirjanje hitrosti, dodatno varovanje učencev itd.), v podhodih, nadhodih, na
cestnih površinah, kjer je malo prometa in je le-ta umirjen (priporočenih 30 km/h), in na
površinah, kjer je dovolj prostora za varno in neovirano hojo pešcev. Ob tem mora biti
zagotovljena tudi zadostna preglednost za vse udeležence v cestnem prometu in
onemogočeno oviranje.
Osnovno izhodišče za varnejše šolske poti je tudi posebna pozornost s strani
upravljavcev cest, da na teh območjih izvajajo dodatne tehnične ukrepe za umirjanje
prometa (21. člen Zakona o cestah – naprave in ukrepi za umirjanje prometa na območjih
šolskih poti).
Prometne situacije v številnih lokalnih okoljih terjajo tudi prilagodljivo ravnanje na
področju zagotavljanja večje varnosti na šolskih poteh. V zvezi s tem je mogoče pešca –
šolarja izjemoma usmeriti tudi na vozišče, če tam ni pločnika, pešpoti, kolesarske steze,
hkrati pa zagotoviti na teh odsekih znižano hitrost do 30 km/h s celostno prometno
ureditvijo (poleg signalizacije izvesti tudi tehnične ukrepe – npr. hitrostne grbine za
omejitev hitrosti do 30 km/h, zvočne ali optične zavore, javno razsvetljavo, svetlobne led
utripalke itd.). Enako velja tudi v primeru izjeme, ko pešca usmerimo na desno stran
vozišča v smeri hoje.
Našteta osnovna izhodišča za varnejše šolske poti so hkrati tudi osnovni kriterij pri
oblikovanju učinkovitih načrtov šolskih poti, ki jih oblikujejo osnovne šole v sodelovanju
z lokalnimi SPVCP-ji. Le-ti imajo v kontekstu priprave učinkovitejših in ažurnih načrtov
šolskih poti posvetovalno in kontrolno vlogo. Pri tem jim pri zagotavljanju pogojev za
varno udeležbo otrok v prometu pomagajo tudi pristojne občinske službe, za primer
državnih cest pristojen upravljavec in za zahtevnejše zadeve področni strokovnjaki ter
licencirani presojevalci varnosti cest.
4.1.

Kriteriji za šolske poti

Javna agencija RS za varnost prometa je oblikovala minimalne standarde oziroma
kriterije za šolske poti, osnovane na predlogu dr. Marka Renčlja iz Univerze v Mariboru
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(FGPA). Kriteriji so utemeljeni na določilih Pravilnika o projektiranju cest (37. člen –
bankine) in prometnega profila pešca (0,75 m) ter zgornjih mejah hitrosti za preživetje
pešca v primeru naleta vozila z upoštevano toleranco.
Kriteriji za omejitev hitrosti na šolskih poteh temeljijo na realni vozni hitrosti, ki jo ne
preseže 85% vseh vozil – V85 (percentil hitrosti V85). V85 lahko izmerimo tako z
merilniki, kot tudi povečini s prikazovalniki hitrosti, ki so dokaj pogost pripomoček za
umirjanje hitrosti v lokalnih skupnostih.
4.1.1.

Kriteriji za vzpostavitev šolskih poti:

 Optimalno: šolska pot se vodi po dvignjenem pločniku, ustrezne širine in upoštevaje
varnostno širino (odvisno od hitrosti) z urejeno cestno razsvetljavo.
Dodatno:
 Šolska pot se lahko vzpostavi (ni pa najbolj priporočljivo) na cesti oz. cestnem odseku,
kjer so bankine urejene (utrjene v istem nivoju kot vozišče v širini 0,75 m ali več) in
na podlagi meritev izračunana hitrost motornih vozil V85 ne presega 50 km/h.
 V primeru, da na cesti oz. cestnem odseku V85 presega 50 km/h, se šolska pot vodi po
površinah, ki so fizično ločene od vozišča z VO, širine vsaj 0,75m (merjeno od stebra
VO). Površine morajo biti ustrezno utrjene.
 Šolska pot se ne sme vzpostaviti na cesti oz. cestnem odseku, kjer je bankina neurejena
(ožja od 0,75 m) in na podlagi meritev izračunana hitrost motornih vozil V85 presega
40 km/h.
 Pešca – šolarja lahko izjemoma usmerimo tudi na vozišče, če tam ni pločnika, pešpoti,
kolesarske steze, hkrati pa zagotovimo na teh odsekih znižano hitrost do 30 km/h s
celostno prometno ureditvijo (poleg signalizacije izvesti tudi tehnične ukrepe – npr.
hitrostne grbine za omejitev hitrosti do 30 km/h, zvočne ali optične zavore, javno
razsvetljavo, svetlobne led utripalke itd.). Enako velja tudi v primeru izjeme, ko pešca
usmerimo na desno stran vozišča v smeri hoje.

Slika 3. Spremstvo na urejenem prehodu za pešce (www.avp-rs.si)

4.1.2.

Kriteriji za vodenje šolskih poti preko prehodov za pešce

Osnovni kriteriji so opredeljeni v Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah ter Tehničnih specifikacijah in smernicah za javne ceste – TSC
02.401:2010 - dodatne označbe šolskih prehodov.
 Šolske poti se prednostno vodijo na izvennivojskih križanjih cest – podhodi, nadhodi
ter preko semaforiziranih prehodov, ki so označeni z ustrezno prometno signalizacijo.
 Pred začetkom prehoda za pešce je potrebno na obeh straneh v širini prehoda oz.
najmanj v širini 2 metrov zagotoviti čakalne površine za pešce, ki želijo prečkati cesto.
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Posebno pozornost pri dodatnih ukrepih za večjo varnost šolskih poti je potrebno
nameniti nesemaforiziranim prehodom za pešce.
4.1.3. Nesemaforizirane prehode za pešce na šolskih poteh je potrebno dodatno
zavarovati in zagotoviti:
 Ustrezno preglednost, tako za pešce, kot tudi za voznike.
 Obvezno osvetlitev prehoda za pešce (priporočljiva dodatna svetlobna signalizacija in
razsvetljava).
 Ustrezno (standardizirano) označitev prehoda za pešce z vertikalno in horizontalno
prometno signalizacijo.
 Na podlagi meritev izračunana hitrost motornih vozil V85 ne presega 50 km/h (v
povezavi s tem izvedba ukrepov za umiritev hitrosti).
 Pred začetkom prehoda za pešce je potrebno na obeh straneh v širini prehoda oz.
najmanj v širini 2 metrov zagotoviti čakalne površine za pešce (šolarje).
Na prehodih za pešce, ki jih običajno uporablja več otrok in šolarjev, velja izvesti
dodatno osvetlitev z LED talno osvetlitvijo s prižigom na detektor ali se prehodi izvedejo
na barvni kontrastni podlagi. Ukrep pripomore k večji zaznavnosti in dodatno opozarja
voznike motornih vozil na prisotnost pešca na prehodu.
5.

TEHNIČNI PREGLED VARNOSTI ŠOLSKIH POTI

Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli, pristojni občinski organ za preventivo v
cestnem prometu presoja ogroženost varnosti učenca na poti v šolo. Za ugotavljanje
ogroženosti na šolskih poteh se obvezno izvede presoja posameznih odsekov.
5.1.

Kriteriji

Presoja varnosti šolskih poti s strani lokalnih SPVCP-jev (oz. tehničnih komisij
SPVCP) se opravi:
 ko je zaznana večja stopnja ogroženosti šolarjev zaradi pomanjkanja površin za
pešce, gostote ali vrste prometa (tovorni, avtobusni promet) in prekomerne hitrosti;
 ko mora učenec prečkati eno ali več nevarnih mest v cestnem prometu (mest, ki niso
skladni s kriteriji za vzpostavitev ali vodenje šolske poti);
 ko poteka šolska pot na območjih, kjer so se že zgodile prometne nesreče, v katerih
so bili udeleženi otroci – pešci, kolesarji, in na mestih z visoko stopnjo prometnih
nesreč.
Presoja varnosti šolskih poti je usmerjena tako k uresničevanju določil 56. člena ZOsn
in strokovni presoji upravičenosti do brezplačnega šolskega prevoza, kot tudi izvajanju
varnostnih ukrepov na prometni infrastrukturi.
Pri odločitvah o nujnosti prevoza učencev, zaradi ogrožene varnosti na šolski poti ter
pri varovanju le teh, je potrebno upoštevati tudi zahteve o varnosti pri prevozih (ustrezna
postajališča ali varne površine, s katerih lahko učenci vstopajo in izstopajo v vozilo ter v
povezavi s tem ustreznost dostopnih poti do postajališč šolskega prevoza, ustrezna vozila
za izvajanje šolskih prevozov).
Pristojni občinski organi za preventivo v cestnem prometu (lokalni SPVCP-ji)
potrebujejo pri svojem delu izdelane načrte šolskih poti, saj jim le ti omogočajo
temeljitejšo presojo ogroženosti učenca na poti v šolo.
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Tehnične komisije lokalnih SPVCP-jev so temelj učinkovitega in sistemskega dela pri
zagotavljanju večje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni. Običajno so sestavljene
s strani strokovnjakov in predstavnikov inštitucij, ki aktivno delujejo na področju prometa
in cestne infrastrukture (predstavniki vzdrževalcev lokalnih cest, pristojnih občinskih
oddelkov, lokalne policijske postaje, občinskih redarstev ali inšpektoratov, strokovnjakov
s področja cestne infrastrukture in prometne varnosti itd.). Le-ti se na terenskih ogledih
opredeljujejo do pobud s področja večje prometne varnosti. Tehnična komisija SPVCP
(stalno delovno telo) ima torej posebno vlogo na področju proučevanje varnosti prometne
opreme in cestne infrastrukture ter skrbi za obravnavo pomembnejših nalog s tega
področja. Področno je običajno osnovana v občinskih aktih (odlokih, sklepih), njeno delo
pa je precizno urejeno tudi s poslovnikom o delu občinske SPVCP.
Za dodatno strokovno pomoč in za obravnavo kompleksnejših zadev s področja
prometne infrastrukture in presojo varnosti cest ter tudi šolskih poti so pristojni licencirani
presojevalci varnosti cest.

Slika 4. Terenska presoja varnosti cest (www.avp-rs.si)

6.

OZNAČEVANJE ŠOLSKIH POTI

Označevanje šolskih poti je potekalo nepoenoteno in nestandardizirano, kar je še vedno
razvidno iz številnih lokalnih okolij. Priča smo različnim praksam v posameznih okoliših,
kjer je izvedena nestandardizirana vertikalna, kot tudi horizontalna prometna signalizacija
šolskih poti.
Tako lahko najdemo prometni znak »šolska pot«, panoje, troznake, puščice, odtise
otroških čevljev, raznobarvne talne označbe v obliki srčkov, ribic, sončkov, itd.., ki naj bi
voznike dodatno opozorili na prisotnost otrok v prometu in dodatno zavarovali šolske poti
ter pomagali otrokom na poti v šolo.
V zvezi z nestandardiziranim in nepoenotenim talnim označevanjem šolskih poti sem
mnenja, da je zadeva problematična tudi z vzgojno-izobraževalnega vidika otroka, ki
lahko v prometu kaj hitro naleti na drugačne oznake, ki so mu tuje ali pa odvračajo njegovo
pozornost od bistvenih informacij v prometu, ki so pomembne za njegovo varno
udejstvovanje. Problematiziram lahko tudi podcenjevanje otrokovega intelekta in
njegovega dojemanja realnega stanja v prometu.
Pri tem je potrebno poudariti, da naštete unikatne rešitve niso v skladu s področnimi
predpisi , ki določajo, da so označbe na vozišču in drugih prometnih površinah bele barve
(razen določenih izjem). Enako velja za različne izpeljanke prometnih znakov »šolska
pot«, ki niso v skladu z veljavnim pravilnikom.
V zvezi s tem je torej potrebno ravnati skladno z aktualnim pravnim redom in (če že)
zarisovati talne označbe šolskih poti z belo barvo, pri vertikalni signalizaciji pa upoštevati
s pravilnikom opredeljene prometne znake (prometni znak 3502 – šolska pot).
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7.

ZAKLJUČEK

Predstavljene smernice za šolske poti so pomemben prispevek k večji varnosti otrok v
cestnem prometu. Številni pozitivni odzivi predstavnikov področnih inštitucij oz.
deležnikov, ki so pristojni za zagotavljanje večje varnosti na šolskih poteh pritrjujejo k
temu, da je Republika Slovenija potrebovala tovrstne usmeritve.
Na to temo so bila v preteklih dveh letih izvedena številna usposabljanja za
predstavnike osnovnih šol, lokalnih skupnosti in policije. Preko tisoč slušateljev je na
usposabljanjih pridobilo potrebna znanja za učinkovito in poenoteno izvajanje ukrepov za
večjo varnost na šolskih poteh. Slednje se kaže tako na ravni večje uporabnosti načrtov
šolskih poti, boljšega sodelovanja vseh pristojnih deležnikov kot tudi sistemskega
izvajanja konkretnih prometno-varnostnih ukrepov na cestni infrastrukturi.
Naslednji korak, ki ga je potrebno storiti na tem področju je področna zakonodaja, kjer
bi morala tako pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot tudi Ministrstvo
za infrastrukturo umestiti pojma načrt šolskih poti in šolska pot v Zakon o osnovni šoli in
Zakon o cestah.
Smernice za šolske poti s katerimi razpolaga Republika Slovenija so primer dobre
prakse, ki ga velja posnemati tudi v tujini. Gre za inventivni koncept, ki je dobro
utemeljen, preizkušen v praksi in obenem zelo uspešen tako na državni kot tudi lokalni
ravni. Posledično so opazni pozitivni premiki tako na področju preventivno-vzgojnih kot
tudi prometnih ukrepov, kar se odraža tudi v področnih statistikah ter spodbudnih trendih
na področju varnosti v cestnem prometu.
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Нојковић4, Дарко Петровић5
Резиме: Рад је посвећен унапређењу активности саобраћајне полиције на подручју локалне
самоуправе, на основу квалитетнијег коришћења података о обележјима безбедности
саобраћаја. Дефинисање индикатора рада саобраћајне полиције на територији локалне
самоуправе је основни корак ка препознавању проблематике са којом се сусрећу
организационе јединице саобраћајне полиције, било за потребе побољшања квалитета самог
рада саобраћајне полиције, било за боље усмеравање њених активности. После препознавања
и дефинисања индикатора, потребно је радити на њиховом квантификовању, прикупљању и
складиштењу у одговарајуће локалне базе података о обележјима безбедности саобраћаја.
Након тога, следи утврђивање веза између различитих скупова података, на основу чега ће се
омогућити боље усмеравање активности саобраћајне полиције и оцењивање квалитета
њиховог рада. У овом раду представљен је модел усмеравања активности саобраћајне
полиције у локалној заједници, који има за циљ да унапреди рад саобраћајне полиције у
области циљане контроле саобраћаја. Главни закључци рада односе се на потребу постојања
оваквог алата на локалном нивоу, али је истакнута и улога Савета за безбедност саобраћаја и
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других иституција на локалу у даљем развоју алата, као и могућност укључивања све већег
броја индикатора у сам модел.
Кључне речи: Саобраћајна полиција, град, општина, индикатори, усмеравање
Abstract: The paper is dedicated to the improvement of the traffic police activities in the local
communities, based on the better usage of traffic safety data. The recognition of indicators is the
basic step important for identifying the problems that the organizational units of the traffic police
meet, either for the needs of the quality of traffic police work, or for better and quality direction of
their activities. After indicators been identified and defined, it is necessary to work on their
quantification, collection and storage in the appropriate local road safety databases. Thereafter, the
relationship between different datasets should be defined, which will enable better direction of the
traffic police activities and evaluation of quality of their work. This paper presents the model for
directing activities of traffic police in the local community, which aims to improve the work of traffic
police in the area of targeted traffic control. The main conclusions of this paper are related to the
need for such a tool at the local level, but also the paper highlighted the role of traffic safety councils
and others institutions at the local level in further development of a tool, as well as the possibility of
including a growing number of indicators into the model itself.
Keywords: Traffic Police, City, Municipality, Indicators, Data Leading

1.

УВОД

Литература која се бави превенцијом и смањењем саобраћајних незгода
уобичајено помиње три приступа: околина/пројектовање, образовање и законска
принуда (Zaal, 1994). У земљама у којима је успостављање заштитног система
безбедности саобраћаја у фази развоја, још увек се значајан акценат ставља на
законску принуду (Enforcement), као један од приступа у управљању безбедношћу
саобраћаја којим се утицај врши на човека као доминантног фактора безбедности
саобраћаја. Пре више од једне деценије, саобраћајна полиција је важила за
најважнију и готово једину институцију која је задужена за стање безбедности
саобраћаја у Србији. Са усвајањем Закона о безбедности саобраћаја на путевима
крајем 2009. године, по први пут је у држави препознато деловање више различитих
институција и организација у области безбедности саобраћаја. Саобраћајна
полиција као један од субјеката безбедности саобраћаја и даље има велики утицај
на стање безбедности саобраћаја, посебно у земљама попут Србије, које још увек
нису у потпуности успоставиле ефикасан систем безбедности саобраћаја. Са
успостављањем прикупљања података о саобраћајним незгодама у складу CADaS
препорукама Европске комисије, омогућено је максимално искоришћавање
појединих сетова података за потребе усмеравања активности саобраћајне полиције
у контроли саобраћаја.
Оптимални пут спречавања саобраћајних незгода подразумева превентивно
деловање у локалним (микро) територијалним јединицама друштва (градови,
општине, и сл.). Општине и насељена места у општинама представљају најнижи
ниво деловања одређеног организационог дела саобраћајне полиције, док
територије градова, односно, полицијских управа, представљају виши ниво
деловања, односно, виши ниво управљања радом одређеног организационог дела
саобраћајне полиције. Највиши ниво организационог дела саобраћајне полиције
чини Управа саобраћајне полиције у Дирекцији полиције, која је задужена за рад и
праћење рада саобраћајне полиције на националном – државном нивоу. Међутим,
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на проблеме безбедности саобраћаја се мора деловати на свим нивоима, од најнижег
нивоа (општина, насељено место унутар општине), преко градова, односно,
полицијских управа, округа, до националног нивоа – нивоа државе. Важност рада
саобраћајне полиције у области безбедности саобраћаја је неспорна, у смислу
спречавања и смањивања саобраћајних незгода и настрадалих у саобраћајним
незгодама на локалном нивоу.
Квалитет планирања и усмеравања активности саобраћајне полиције важан је не
само са аспекта постизања бољих резултата када је у питању стање безбедности
саобраћаја, већ и са аспекта остваривања ефикасније и економичније организације
рада саобраћајне полиције. Од саобраћајне полиције се очекује да унапређује свој
рад у свим аспектима деловања, у зависности од развоја нових технологија,
доступних истраживања и примене у области ефикасне законске принуде, најбоље
полицијске праксе у области безбедности саобраћаја, и сл.
Саобраћајна полиција је један од најважнијих субјеката безбедности саобраћаја
на свакој територији, па тако и на територији неког града или општине. Међутим,
саобраћајна полиција није једини друштвени субјекат који се може супротставити
проблемима у овој области на локалном нивоу. Закон о безбедности саобраћаја на
путевима препознао је могућност формирања савета за безбедност саобраћаја на
локалном нивоу, нивоу општине. Савети, као главни иницијатори и носиоци
активности безбедности саобраћаја на локалном нивоу, могу и потребно је да у свом
саставу имају различите субјекте безбедности саобраћаја, па и представнике
саобраћајне полиције, како би се заједничким деловањем постигло најефикасније
решавање проблема у овој области. Савети могу бити од велике помоћи за боље и
квалитетније усмеравање активности саобраћајне полиције.
Имајући претходно у виду, овај рад има за циљ да предложи модел усмеравања
активности саобраћајне полиције у области циљане контроле саобраћаја, који може
унапредити рад саобраћајне полиције, а самим тим, и безбедност саобраћаја на
територији локалних заједница.

2.

ИНДИКАТОРИ РАДА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Поред праћења података о саобраћајним незгодама и последицама саобраћајних
незгода, савремени концепт праћења стања безбедности саобраћаја захтева праћење
многих других показатеља (индикатора). Индикатор може садржати велике
количине информација које могу бити искоришћене у циљу побољшања стања.
ИНДИКАТОРИ РАДА
САОБРАЋАЈНЕ
ПОЛИЦИЈЕ

Индикатори који се односе
на активности саобраћајне
полиције у односу на
проблематику на
подручју

Индикатори који
се односе на
ангажовање
људства

Индикатори који
се односе на
остварене
резултате

Индикатори који се
односе на мерење
успешности рада
саобраћајне полиције

Слика 1. Могуће груписање индикатора рада саобраћајне полиције
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Дефинисање индикатора рада саобраћајне полиције на територији локалне
самоуправе је важно не само због сагледавања и унапређења стања безбедности
саобраћаја, већ и због сагледавања и унапређења рада саобраћајне полиције, те боље
организације и планирања послова саобраћајне полиције на територији локалне
самоуправе. Индикатори рада саобраћајне полиције треба да омогуће препознавање
проблематике на подручју са којом се сусрећу организационе јединице саобраћајне
полиције, сагледавање неопходних кадровских капацитета којима ће се обезбедити
ефикасан и ефективан рад саобраћајне полиције, сагледавање основних резултата
рада саобраћајне полиције, као и мерење успешности рада саобраћајне полиције. У
односу на наведено, могуће је груписање индикатора рада саобраћајне полиције на
начин који је приказан на Слици 1.

3.

МОДЕЛ ЗА УСМЕРАВАЊЕ АКТИВНОСТИ САОБРАЋАЈНЕ
ПОЛИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЦИЉАНЕ КОНТРОЛЕ САОБРАЋАЈА У
ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Квалитетан и ефикасан рад саобраћајне полиције на пословима безбедности
саобраћаја захтева правилно и сврсисходно усмеравање активности саобраћајне
полиције на пословима контроле саобраћаја. Послови безбедности саобраћаја треба
да омогуће несметано и безбедно одвијање саобраћаја на путевима. То, пре свега
треба, да омогуће послови контроле и регулисања саобраћаја које обављају
припадници саобраћајне полиције. Квалитет усмеравања рада саобраћајне полиције
на пословима контроле саобраћаја зависи од самог менаџмента (руководства) који
управља радом саобраћајне полиције. Менаџмент саобраћајне полиције на основу
потребних анализа и дефинисаних индикатора доноси одлуке о усмеравању
активности саобраћајне полиције у односу на временски, просторни и
организациони оквир.
Када је реч о активностима циљане контроле саобраћаја од стране саобраћајне
полиције, неопходно је дефинисати индикаторе усмеравања активности саобраћајне
полиције. То могу бити индикатори перформанси безбедности саобраћаја,
апсолутни и релативни показатељи безбедности саобраћаја, и сл. Тренутно је могуће
усмеравати активности саобраћајне полиције на основу обележја безбедности
саобраћаја које прикупља саобраћајна полиција, па су индикатори усмеравања
активности саобраћајне полиције у представљеном примеру базирани на
апсолутним показатељима безбедности саобраћаја, односно, детаљним
карактеристикама саобраћајних незгода (врсте, типови, утицајни фактори), које се
добијају из базе података саобраћајних незгода МУП – УСП. Са развојем
постојећих индикатора, нових методологија и истраживања, биће могуће
укључивање већег сета индикатора у циљу усмеравања и планирања
активности саобраћајне полиције.
У Табели 1 приказан је скуп индикатора који су засновани на броју и
последицама саобраћајних незгода, за следеће области контроле саобраћаја: (1)
контрола брзине кретања, (2) контрола вожње под утицајем алкохола, (3) контрола
теретних возила и аутобуса, (4) контрола поштовања прописа везаних за пешаке, (5)
контрола поштовања прописа везаних за возаче бицикала, (6) контрола поштовања
прописа везаних за возаче и путнике на мопедима и мотоциклима, (7) контрола
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непрописног претицања, (8) контрола употребе система заштите – појасеви, и (9)
контрола употребе система заштите – седишта за децу.
Табела 1. Пример изабраних индикатори усмеравања активности саобраћајне полиције,
вредности граничне вредности k и броја саобраћајних незгода n по областима контроле
Област контроле

Индикатори усмеравања активности саобраћајне
полиције на локалном нивоу на основу апсолутних
показатеља

Вредност
граничне
вредности k

Вредност броја
саобраћајних
незгода n

Контрола брзине
кретања

- Број саобраћајних незгода у којима је брзина препозната
као утицајни фактор који је допринео настанку
саобраћајне незгоде (насеље, ван насеља, ауто-пут)
- Број саобраћајних незгода које припадају групи типова
„саобраћајне незгоде са пешацима“, „саобраћајне незгоде
са једним возилом“ или „саобраћајне незгоде са најмање
два возила – скретање или прелазак“ (насеље)
- Број саобраћајних незгода које припадају групи типова
„саобраћајне незгоде са једним возилом“ или „саобраћајне
незгоде са најмање два возила – без скретања“ (ван
насеља, ауто-пут)

26

5

Број саобраћајних незгода у којима је алкохол препознат
као утицајни фактор који је допринео настанку
саобраћајне незгоде

13

3

Број саобраћајних незгода у којима су учествовала
теретна возила и/или аутобуси

26

5

Број саобраћајних незгода које припадају групи типова
„саобраћајне незгоде са пешацима“

26

4

Број саобраћајних незгода у којима су учествовали бицикли

13

2

Број саобраћајних незгода у којима су учествовали мопеди
и/или мотоцикли

13

2

Број саобраћајних незгода које припадају типовима:
„најмање два возила која се крећу у истом смеру –
претицање“, „остали судари са најмање два возила која се
крећу у истом смеру – остало“, „најмање два возила –
чеони судар“, „остале незгоде са најмање два возила –
супротни смерови без скретања“, „остале незгоде са
учешћем најмање два возила без скретања (без података о
смеру)“, „незгоде са најмање два возила – супротни
смерови без скретања, није специфицирано“, и „остале
незгоде са учешћем најмање два возила без скретања“

13

3

Број саобраћајних незгода у којима су повређени возачи и
путници у путничким и теретним возилима

13

5

Број саобраћајних незгода у којима су учествовала лица
старости од 0 до 14 година у својству путника у возилу,
при чему то лице није морало задобити последице у
конкретној саобраћајној незгоди

3

2

Контрола вожње
под утицајем
алкохола
Контрола
теретних возила
и аутобуса
Контрола
поштовања
прописа везаних
за пешаке
Контрола
поштовања
прописа везаних
за возаче
бицикала
Контрола
поштовања
прописа везаних
за возаче и
путнике на
мопедима и
мотоциклима

Контрола
непрописног
претицања

Контрола
употребе система
заштите –
појасеви
Контрола
употребе система
заштите –
седишта за децу

На основу дефинисаних индикатора усмеравања активности саобраћајне
полиције на основу апсолутних показатеља формирани су алгоритми усмеравања и
планирања активности циљане контроле саобраћаја. Улазни подаци за примену свих
алгоритама су подаци из експорта базе података о саобраћајним незгодама МУП –
УСП, односно, одговарајући атрибути саобраћајних незгода (тип, утицајни фактори,
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својство учесника у саобраћајној незгоди, старост учесника, врста возила, итд.).
Алгоритми се користе за потребе дефинисања и идентификације локација за
спровођење циљане контроле саобраћаја за поменутих девет области контроле. На
основу дефинисаних индикатора и алгоритама, развијен је софтверски алат за
усмеравање и планирање активности контроле саобраћаја (Слика 2). Софтверски
алат је базиран на платформи географског информационог система, тако да
омогућује једноставну идентификацију локација контроле, у односу на дефинисане
параметре.
Планирање и усмеравање активности саобраћајне полиције се може вршити на
нивоу одговарајућих организационих јединица саобраћајне полиције (полицијске
управе, саобраћајне полицијске испоставе и полицијске станице). Саобраћајне
полицијске испоставе територијално покривају углавном једну локалну самоуправу
(у појединим случајевима и више њих), па се усмеравање активности саобраћајне
полиције у општинама/градовима врши управо на нивоу саобраћајних полицијских
испостава (нпр. СПИ Краљево) или полицијских станица (нпр. ПС Врбас).

Слика 2. Изглед софтверског алата за усмеравање активности саобраћајне полиције
на територији локалне заједнице

ВАН НАСЕЉА

НАСЕЉЕ
Слика 3. Усмеравање активности контроле вожње под утицајем алкохола на
територији СПИ Краљево, у насељу и ван насеља
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Алгоритми усмеравања и планирања активности циљане контроле саобраћаја су
дефинисани у односу на то да ли се саобраћајна незгода догодила у насељу, ван
насеља и на ауто-путу, и базирани су на примени тзв. „бафера“. Бафери су кругови
одговарајуће величине пречника који се дефинишу око саобраћајних незгода са
настрадалим лицима. Величина пречника бафера зависи од места догађања
саобраћајних незгода, при чему износи: 500 m или 1.000 m у насељу, 1.000 m или
2.000 m ван насеља, и 2.000 m или 5.000 m на ауто-путу.
Бафери се дефинишу око сваке саобраћајне незгоде са настрадалим лицима, која
задовољава одговарајуће атрибуте, који су дефинисани на основу индикатора
усмеравања активности саобраћајне полиције за сваку од области циљане контроле
саобраћаја, а који су приказани у Табели 1. Пример дефинисања бафера у насељу и
ван насеља за област контроле вожње под утицајем алкохола на територији
саобраћајне полицијске испоставе приказана је на Слици 3, док су на Слици 4 за
исте локације приказане саобраћајне незгоде које су налазе у оквиру бафера. Да би
бафер био изабран као локација за контролу, потребно је да задовољи одговарајући
дефинисани пондер (вредност пондерисаног броја настрадалих лица у баферу) или
одговарајући дефинисани број саобраћајних незгода у баферу.

Слика 4. Приказ саобраћајних незгода на основу којих су идентификоване локације
контроле вожње под утицајем алкохола на територији СПИ Краљево, у насељу и ван насеља

Слика 5. Фотографски приказ идентификоване локације контроле вожње под утицајем
алкохола на територији СПИ Краљево, у насељу, са географским координатама локације
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Вредности граничне вредности k (пондерисани број настрадалих лица у баферу)
и броја саобраћајних незгода n се разликују у зависности од врсте прекршаја који
се контролише, и за сваку од области контроле приказани су у Табели 1. Вредности
k и n одређене су на основу експертског мишљења, при чему се вредност граничне
вредности k базира на вредности пондера који се додељује појединим врстама
страдања у саобраћајним незгодама (лака телесна повреда има вредност пондера 1,
тешка телесна повреда има вредност пондера 13, док смртна повреда има пондер
99). Тако на пример, гранична вредност k је одређена као вредност пондера који
обухвата две тешке телесне повреде (26), једну тешку телесну повреду (13) или три
лаке телесне повреде (3). Број саобраћајних незгода n не узима у обзир последицу
саобраћајне незгоде и користи се као критеријум у случају када вредност пондера у
баферу није већа од граничне вредности k. Важно је истаћи да се вредности k и n
могу променити, у зависности од броја идентификованих локација контроле.
Идентификована локација контроле може се фотографски приказати у самој
апликацији, са подацима о адреси, као и географској ширини и географској дужини
локације. Пример фотографског приказа идентификоване локације контроле на
територији саобраћајне полицијске испоставе приказан је на Слици 5. На наредним
сликама приказани су неки од примера примене софтверског алата за планирање и
усмеравање активности саобраћајне полиције на локалном нивоу.

Слика 6. Усмеравање
Слика 7. Усмеравање активности контроле
активности контроле поштовања
поштовања прописа везаних за теретна возила и
прописа везаних за возаче бицикла аутобусе на територији ПС Чајетина, ван насеља, са
на територији СПИ Суботица, у
приказом саобраћајних незгода које се налазе на
насељу
предметним локацијама контроле

Слика 8. Усмеравање
Слика 9. Усмеравање активности контроле
активности контроле брзине
поштовања прописа везаних за пешаке на територији
кретања на територији СПИ
СПИ Крушевац, у насељу, са приказом географских
Вршац, ван насеља, са подацима о
координата локације
саобраћајној незгоди која се
догодила на предметној локацији

222

13. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 18 – 21. април 2018.

4.

ЗАКЉУЧАК

Саобраћајна полиција, својим присуством на путу и у саобраћају, има једну од
најважнијих улога у оперативним пословима безбедности саобраћаја. Са добро
осмишљеним и координираним акцијама, саобраћајна полиција може да има највећи
утицај на правовремену реакцију и позитивно усмеравање понашања већ
„формираних“ учесника у саобраћају, пре свега возача моторних возила, али и
пешака и бициклиста. Кроз интервентно регулисање саобраћаја у зависности од
тренутне (актуелне) проблематике, саобраћајна полиција доприноси да се избегну
инцидентне ситуације и спречи настанак саобраћајних незгода, услед разних
догађаја или проблема на путу за чије постојање не морају да буду одговорни сами
учесници у саобраћају, већ то може бити сплет других околности или природних
појава на које учесници у саобраћају нису могли да утичу.
Главни закључци овог рада односе се на потребу за постојањем алата који ће
омогућити квалитетно усмеравање активности саобраћајне полиције на територији
локалних заједница, при чему је посебно важна улога савета за безбедност
саобраћаја и других институција на локалном нивоу, у даљем развоју алата и
укључивању све већег броја индикатора приликом усмеравања активности.
Унапређење рада саобраћајне полиције је незаобилазан аспект о коме треба
водити рачуна када је у питању унапређење безбедности саобраћаја на било којој
територији. Управљање активностима саобраћајне полиције, као једног од
најважнијих субјеката безбедности саобраћаја на локалном нивоу, такође, има за
циљ да омогући бољу организацију и планирање послова контроле саобраћаја.
Постојање алата за планирање и усмеравање активности саобраћајне полиције у
локалној заједници може у великој мери допринети смањењу саобраћајних незгода
и последица саобраћајних незгода, посебно уколико се овај алат имплементира у
оквиру локалних база података о обележјима безбедности саобраћаја. Након
дефинисања индикатора и обележја безбедности саобраћаја која ће се користити за
потребе усмеравања активности саобраћајне полиције, потребно је радити на
њиховом прикупљању и складиштењу у одговарајуће локалне базе података о
обележјима безбедности саобраћаја. Локалне базе података које укључују важне
скупове података (подаци о саобраћајним незгодама, подаци о учесницима
саобраћајних незгода, подаци о проблемима безбедности саобраћаја – релативним
показатељима, подаци о путевима и њиховим карактеристикама, подаци о
индикаторима понашања учесника у саобраћају, подаци о ставовима учесника у
саобраћају о опасностима и ризицима у саобраћају, итд.), употпуњене различитим
алатима за унапређење безбедности саобраћаја, омогућују заинтересованим
странама ефикасније управљање безбедношћу саобраћаја у локалним заједницама.
На планирање и избор активности саобраћајне полиције на подручју може да
утиче значајан број фактора, као што су: анализа саобраћајних незгода и последица
саобраћајних незгода, свака врста анализе проблема безбедности саобраћаја на
подручју, структура учесника у саобраћају на подручју, обим саобраћаја, структура
путне мреже, рељеф, клима, и сл. Анализа проблема безбедности саобраћаја на
подручју које покрива посматрани организациони део саобраћајне полиције је много
шира од саме анализе саобраћајних незгода на подручју. Стога је важно нагласити
потребу да локалне самоуправе буду активно укључене у процес усмеравања
активности саобраћајне полиције, пре свега преко Савета за безбедност саобраћаја,
али и других институција и организација безбедности саобраћаја на локалном нивоу
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(нпр. локални управљач пута, и сл.). Ово се посебно односи на локалне самоуправе
у којима није успостављен квалитетан систем управљања безбедношћу саобраћаја, па
је саобраћајна полиција готово једини субјекат безбедности саобраћаја, која у том
случају најчешће самостално носи „терет“ управљања безбедношћу саобраћаја.
Усмеравање активности саобраћајне полиције на локалном нивоу у великој мери
зависи од квалитета рада Савета за безбедност саобраћаја, односно, од система
управљања безбедношћу саобраћаја на подручју. Савети за безбедност саобраћаја
који су успостављени на територијима локалних самоуправа, као и сама локална
самоуправа, надлежни су за прикупљање и обавештавање о индикаторима система
управљања безбедношћу саобраћаја на подручју. Потребно је да Савети располажу
подацима о реализованим пројектима безбедности саобраћаја на свом подручју,
укључујући и резултате пројеката, најважније анализе и закључке који могу бити од
помоћи приликом усмеравања активности саобраћајне полиције. У будућности се
очекује да алат за усмеравање и планирање активности саобраћајне полиције, поред
индикатора који су базирани на саобраћајним незгодама, укључи и многе друге
индикаторе који би омогућили поузданије и квалитетније усмеравање активности.
Поред тога што могу помоћи у препознавању проблема безбедности саобраћаја на
локалном нивоу и предлагању локација за усмеравање активности саобраћајне
полиције, Савети могу суделовати у решавању проблема безбедности саобраћаја
применом одговарајућих мера. То практично значи да међусобна повезаност
саобраћајне полиције и Савета за безбедност саобраћаја у великој мери одређује
успешност система управљања безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу, као и
квалитет усмеравања и планирања активности саобраћајне полиције на подручју.
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ПРИМЕНА ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
(RSI) У НЕКОЛИКО РАЗЛИЧИТИХ ЗЕМАЉА ЕВРОПЕ
IMPLEMENTATION OF THE ROAD SAFETY INSPECTION (RSI) IN
SEVERAL DIFFERENT EUROPEAN COUNTRIES
Ивана Станић1, Јелица Давидовић2
Резиме: Пут као фактор безбедности саобраћаја има значајну улогу. Огромна средства се
издвајају за изградњу, одржавање и стално унапређивање путне инфраструктуре. Велики број
саобраћајних незгода бива проузрокован управо због пропуста приликом изградње или
одржавања путне мреже, чиме се трошкови инвестирања у путеве значајно увећавају. Да би
се испитао утицај пута на настанак саобраћајних незгода користе се различите методе. У
оквиру овог рада ће детаљније бити разматрана примена једне од процедура RISM.
Процедура која ће бити приказа је Провера безбедности саобраћаја (RSI). Примена ове
процедуре је широка и може да покрива целокупну путну мрежу. Управо из тог разлога је у
раду извршена анализа примене процедуре Провера безбедности саобраћаја (RSI) у неколико
различитих земаља Европе.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, Провера безбедности саобраћаја, пут, утицај
Abstract: The road as a traffic safety factor plays an important role. Huge funds are allocated for
the construction, maintenance and continuous improvement of road infrastructure. A large number
of traffic accidents are caused precisely due to omissions in the construction or maintenance of the
road network, which significantly increases the costs of investing in the roads. Different methods
are used to examine the impact of the road on the occurrence of traffic accidents. As part of this
work will be discussed in more detail the application of one of the procedures RISM. The procedure
that will be displayed is the Road Safety Inspection (RSI). The application of this procedure is wide
and can cover the entire road network. For this reason, the paper analyzes the implementation of the
Road Safety Inspection (RSI) procedure in several different European countries.
Keywords: Traffic Safety, Traffic Safety, Road, Impact
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1.

УВОД

Пут као фактор безбедности саобраћаја има значајну улогу. Огромна средства се
издвајају за изградњу, одржавање и стално унапређивање путне инфраструктуре. Да
би се испитао утицај пута на настанак саобраћајних незгода користе се различите
методе. Наиме, истраживања спроведена у Ирској су показала да пут учествује са
39% као узрок настанка свих саобраћајних незгода на територији те земље (NRA,
2012).
Како би управљале безбедношћу саобраћаја развијене земље су осмислиле и
развиле програм унапређења безбедности који је примењиван на саобраћајној
инфраструктури како би се смањиле деонице са великим бројем погинулих (Elvik,
2006.; PIARC, 2013.; OECD/ITF, 2013a). Осмишљавање и примењивање ових
програма је значајно допринело унапређењу безбедности саобраћаја.
Како би се сви утицаји путне инфраструктуре на безбедност саобраћаја
отклонили, управљач пута је дужан да пронађе и отклони елементе пута који
доприносе настанку саобраћајних незгода на тој локацији, раније се за отклањање
ових проблема користио реактивни приступ (OECD/ITF, 2013c), овај приступ се
заснива на анализи саобраћајних незгода које су се догодиле на посматраној
локацији. Овај приступ се данас може сматрати застарелим.
Савременим приступом безбедности саобраћаја се „терет на леђа“ ставља
управљачу пута, инвеститору и министарству одговорном за послове саобраћаја (у
неким случајевима и регионалним министарствима) и они су дужни да грађанима
гарантују безбедност на путевима у дужим временским периодима.
Алати и процедуре за проактивни приступ управљању безбедношћу
инфраструктуре друмског саобраћаја (RISM) већ постоје. Осмишљене су у циљу
сагледавања утицаја пута на безбедност саобраћаја, односно доприноса пута на
настанак саобраћајних незгода, пре свега на транс-европској путној мрежи, док је
неколико метода развијено и у циљу спречавања изградње небезбедних путева.
У оквиру овог рада ће детаљније бити разматрана примена једне од процедура
RISM. Процедура која ће бити приказа је Провера безбедности саобраћаја (RSI).
Примена ове процедуре је широка и може да покрива целокупну путну мрежу.
Провера безбедности саобраћаја сама по себи представља процедуру која може
значајно унапредити безбедност саобраћаја, али различите земље имају различите
законске основе за спровођење процедура. Различити законски ослонци често могу
да „ограниче“ примену ове процедуре. Управо из тог разлога је у раду извршена
анализа примене процедуре Провера безбедности саобраћаја (RSI) у неколико
различитих земаља Европе.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА

Резултати, који су приказани у раду, су настали као последица претраживања
различите литературе која се бавила Провером безбедности саобраћаја у свету и
Европи. Након детаљне анализе литературе систематизовани су резултати. Из
сваког анализираног рада, пројекта, смерница и приручника су издвојене особине и
сличности RSI процедуре и других процедура RISM. При чему је посебно вођено
рачуна о условима које је потребно испунити током провере, али и подацима и
алатима који се користе приликом спровођена провере. У оквиру обраде
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прикупљених података полазило се од дефиниције појма Провере безбедности
саобраћаја како би се разумело шта се подразумева као Провера безбедности
саобраћаја, а шта не. Након општег дела приказана је примена методологије
Провере безбедности саобраћаја у различитим земљама Европе. Вршено је
истраживање примене Провере безбедности саобраћаја као алата у земљама попут
Аустрије, Немачке, Холандије, Белгије, Мађарске, Швајцарске и Португалије.
3.

ПРОВЕРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (RSI)

Према PIARC-овим смерницама за проверу безбедности саобраћаја и контролом
безбедности на постојећим путевима (2013) провера безбедности саобраћаја (RSI) је
систематски, локацијски преглед постојећег пута са циљем утврђивања опасних
услова, проблема и недостатака који могу да доведу до незгода са тешким исходом.
Према OECD-у, провера безбедности саобраћаја (RSI) представља
формализовану превентивну проверу безбедности саобраћаја на постојећим
путевима, а за пројекте нових путева представља RISM алат који следи након
последње фазе RSA, након отварања пута. PIARC подразумева да је RSI проактивна
метода јер се спречавање незгода постиже кроз утврђивање потенцијалних
проблема безбедности, а не само путем истраживања локација на којима су
забележене саобраћајне незгоде. Међутим, потребно је нагласити да велики број
земаља у Европи (управљачи путева у тим земљама) комбинују превентивне и
реактивне елементе, а ту комбинацију називају RSI.
Према OECD/ITF сврха RSI је идентификовање фактора везаних за
инфраструктуру или саобраћај који доприносе повећању ризика од задобијања
повреде или настанка саобраћајне незгоде. Питање које се често поставља се везује
за време када је потребно спровести проверу. Аутори различитих упутстава везаних
за управљање безбедношћу саобраћаја сматрају да се у општем случају RSI може и
треба спровести током уобичајене експлоатације пута јер у том случају указује на
грешке и опасности, а помаже и приликом њихове елиминације. RSI се спроводи
помоћу стандардизованих контролних листи. У детаљном извештају о провери се
налазе идентификовани недостаци у погледу безбедности саобраћаја, заједно са
конкретним препорукама за корективне акције (OECD/ITF, 2015).
4.

4.1.

ПРИМЕНА МЕТОДОЛОГИЈЕ ПРОВЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У РАЗЛИЧИТИМ ЗЕМЉАМА ЕВРОПЕ
АУСТРИЈА

На основу анализе „ROAD SAFETY INSPECTION (RSI) - Manual for Conducting
RSI“ који је 2014. године издала Austrian Road Safety Fund (Аустријска фондација за
безбедност саобраћаја), „Road Safety Inspection - Best Practice Guidelinesand
Implementation Steps“ који представља пројекат урађен 2007. године од стране
RiPCORD-iSEREST и „Road safety inspection in Austria“ аутора Fessl издатог 2006.
године је приказана примена RSI процедуре у Аустрији.
Правни основ за Проверу безбедности саобраћаја у овој земљи се налази у RVS
смерницама 02.02.34 објављеним 2007. године. У Аустрији је објављен посебан
Приручник за RSI који је развијен као подршка увођену RSI у Аустрију. Поред
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пружања подршке систему RSI Приручник је за циљ имао и да осигура
стандаризован и структуиран приступ RSI у Аустрији. До 10. децембра 2010. године
RSI није била обавезна, али је након 10.12.2010. послата обавезан алат за проверу
безбедности постојећих путева. Ова директива коју је донела Европска Уније се
односи на путеве који су део транс- европске путне мреже. Међутим, RSI као алат у
Аустрији почиње да се примењује 2003. године. Тада су прегледане прве деонице
путева применом RSI методологије. Поред 2003. године, издваја се и 2007. година у
којој је интензивније рађено на примени RSI. Након 2007. године формиране су
пилот-инспекције које су RSI спроводиле на секундарној мрежи путева и улица. На
основу искустава пилот-инспекција, које је прикупљено провером безбедности
саобраћаја у урбаним срединама и општинама, сачињен је приручник који се односи
на спровођење RSI.
Смернице које су објављене 2007. године указују да ће RSI у Аустрији бити
обављена у случају да: 1. Постоје места на мрежи где се јавља велики број
различитих типова саобраћајних незгода. 2. Постоје локације на којима се јавља
посебан тип саобраћајних незгода, па је управљач пута одлучио да открије разлог
акумулације тих незгода на деоници (саобраћајне незгоде које настају због утицаја
околине пута нпр. дрвећа). 3. Постоји јавно и медијско интересовање за безбедност
саобраћаја на деоници. 4. Постоји захтев стручњака из области безбедности
саобраћаја. 5. Отвара се нова деоница пута.
Смерницама су регулисане и одређене одговорности. Наиме, да би се покренула
једна Провера безбедности саобраћаја потребно је да постоји интерес управљача
пута, а тиме се највећа одговорност ставља на терет управо управљачу. Поред
Управљача пута посебно је анализирана одговорност инспектор који спроводе RSI.
Након спроведене RSI инспектор одговара за безбедност саобраћаја на том путу,
односно утицаје које пут има на безбедност саобраћаја. RSI инспектори су законом
обавезни да организују инспекције на терену, инспекције возилом, као и инспекције
неопходне документације. Поред ових обавеза потребно је да инспектори сачине
RSI извештај. Смерницама је експлицитно наведено да сваки члан инспекције која
спроводи RSI мора бити квалификовани стручњак који поседује дугогодишње
искуство у безбедности саобраћаја, технологије транспорта и планирања саобраћаја.
Поред основних захтева RSI инспектор треба да има искуство у изградњи путева,
одржавања путева, као и управљање саобраћајем. Да би стручњак могао да обавља
послове RSI инспектора, неопходно је да буде независтан и непристрасан. У
зависности од тежине задатка RSI може спроводити тим људи или један инспектор.
Аустрија је од 2009. године почела да спроводи обавезну обуку за лица која
спроводе провере безбедности путне инфраструктуре. Обавезну обуку спроводи
FSV (Österreichische Forschungsgesellschaft Straße-Schiene-Verkehr – Austrian
Association for Research on Road-Rail-Transport).
RSI се у Аустрији састоји из четири корака: Припремни радови,Инспекција/
истраживање на лицу места, Израда извештаја, Имплементација мера и обавезно
праћење резултата
Смерницама је јасно указано шта је неопходно урадити у сваком кораку Провере
безбедности саобраћаја. У оквиру припремних радова потребно је анализирати
документацију и детаљно проучити ситуације под којим се догађају саобраћајне
незгоде. Посебну пажњу, у анализи, треба посветити анализи тока и околности
настанка саобраћајних незгода које су честе на том делу пута.
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Инспекција/истраживање на лицу места представља једну од основних
активности током провере. Уколико се овај корак не одради квалитетно, цела
провера може да пропадне, односно да резултати провере не буду тачни и коректни.
Инспекција на лицу места може да се врши помоћу посебно опремљеног возила
и/или може да је врши тим опремљен посебном опремом. Неопходно је да тим
поседује опрему за сликање и снимање стања на путу, као и опрему за мерење и
нотирање карактеристичних проблема. Смернице указују на потребу учешћа управе
полиције, као и самог Управљача пута у овом делу спровођења RSI. Наравно,
потреба учешћа се не огледа у утицању на резултате RSI, већ указивање тиму који
спроводи инспекцију на карактеристична места на којима се јављају значајни
проблеми у свакодневном саобраћају. Овај корак је потребно спровести током дана,
али и током ноћи на посматраном делу пута. Након обављеног теренског рада,
односно инспекције на лицу места, потребно је сачинити извештај.
Извештај треба да садржи: Основне информације, Резултате, Процене и Преглед
У оквиру основних информација потребно је навести опште чињенице о
инспекцији која је вршила RSI на деоници пута, основне податке о самом путу тј.
део пута на којем је вршена RSI (категорију пута, дужина деонице и слично). У делу
извештаја који се односи на резултате потребно је приказати коришћене контролне
листе у којима је садржан и кратак опис проблема.
Контролне листе су јако важан елемент RSI и представљају основни елемент за
спровођење теренског истраживања. Све што садрже контролне листе неопходно је
испитати и уписати у контролну листу. Овакав систем спровођења истраживања
гарантује да ниједан сегмент значајан за безбедност саобраћаја неће бити
пропуштен.
Смернице прописују употребу различитих контролних листа за различите
категорије путева. Додатне контролне листе су развијене за: 1. Аутопутеве и мото
путеве, 2. Сеоске путеве и 3. Путеве у урбаним срединама. Такође, смернице
прописују и развијање посебних контролних листи за раскрснице и укрштања
путева различитих категорија, а посебно су развијене контролне листе за раскрснице
са семафорима и за раскрснице без семафора.
У последњем делу извештаја се говори о најважнијим резултатима спроведене
провере безбедности саобраћаја. Након тога потребно је у делу прилога додати
фотографије и записнике о састанцима. Након спроведене провере инспектори,
управљач пута и представници власти треба да разговарају о проблемима који су
уочени током истраживања. Све што буде договорено на састанку ова три, јако
важна фактора, улази у извештај о провери безбедности саобраћаја.
За сваки уочени проблем је потребно навести место на путу где се налази, опис
проблема, али и предлог како извршити унапређење стања безбедност на том месту
(име компаније која би вршила радове, време извођења радова и процена трошкова).
Ако се сматра да је потребна још нека категорија инспекторима је дата слобода да
ту категорију укључе у поступку инспекције.
Ако се инспекција обавља аутомобилом на делу мреже који је по класификацији
више рангиран неопходно је користити notebook рачунар. За ниже категорије
саобраћајница и места где се инспекција врши пешке или бициклом, систем ради на
мобилном уређају. Систем се фокусира на побољшање постојеће праксе и циљ
система јесте да је унапреди.
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4.2.

НЕМАЧКА

Анализа примене RSI процедуре у Немачкој је урађена помоћу „Road Safety
Inspection - Best Practice Guidelinesand Implementation Steps“ који представља
пројекат уређен 2007. године од стране RiPCORD-iSEREST, „Guidelines for Road
Safety Inspections“. Овај приручник је 2007. године издала German Road and Transport
Research Association (FGSV) (Немачка Асоцијација за истраживање
путева/саобраћаја и транспорта), као и помоћу „ROAD SAFETY INSPECTION
GUIDELINE For safety checks of existing roads“ који је 2015. године издат од стране
PIARCа.
Када се проучава провера безбедности саобраћаја у Немачкој може се
препознати неколико инструмената који се користе у ове сврхе. Један од
инструмената назива се “Streckenwartung” а подразумева инспекцију како би се
осигурало безбедно коришћење путева, укључујући и контролу безбедности
саобраћаја у радним зонама. Захтеви које треба да испуни “Streckenwartung” су дати
у пакету мера за одржавање и рад путева ("Maßnahmenkatalog Straßenunterhaltung
und Betrieb"). Интересантно је да ову врсту провере врши управљач пута, односно
онај у чијој је надлежности пут. Такође, ова врста провере треба да се спроводи
барем једном седмично. Поред наведене врсте провере, у Немачкој, се спроводи и
провера под називом "Zustandserfassung und -bewertung" (Стање, бележење и
провера). За ову врсту провере познат је и назив “Verkehrsschau”, овакав назив носи
по немачком пропису који је уређује (“VwV-StVO Verwaltungsvorschrift zur
Straßenverkehrsordnung” (Прописи у безбедности саобраћаја) члан 45, став 3.
У Немачкој су развијене и смернице за безбедност саобраћаја на путевима. У
овим смерницама разликују се три узрока због којих је потребно спроводити
инспекције. Смерницама је дата фреквенција када је потребно спроводити провере
безбедности саобраћаја на путевима (FGSV, 2007).
У суштини, у Немачкој све инспекције постојеће путне инфраструктуре се
концентришу на саобраћајну сигнализацију (посебно се врши инспекција
саобраћајних знакова, а посебно ознака), као и саобраћајне уређаје и све друге
уређаје важне за безбедност саобраћаја. Такође, елементи трупа пута морају бити
обухваћени провером безбедности саобраћаја. Посебна пажња се посвећује ивицама
коловоза и „крају“ пута, односно бочним ивицама пута. Утицај пута на животну
средину је још једна од незаобилазних ставки приликом провера безбедности
саобраћаја. Наравно, смерницама су прописани и захтеви који се постављају пред
инспектора.
Дефинисано је и ко све мора да буде у тиму који обавља проверу безбедности
саобраћаја. Чланови које тим мора да садржи су представник из власти који се бави
друмским саобраћајницама, представник фирме/организације за изградњу путева,
представник полиције и спољних сарадника (уколико је то потребно).
Представник из власти мора да има потребну квалификацију и знање неопходно
да врши послове инспекције. Препорука је да представник, који је ангажован, не
долази из региона у којем се дионица налази и да му је деоница непозната.
Да би се спровела једна провера безбедности саобраћаја у Немачкој потребно је
да:
 Орган надлежан за инспекцију друмског саобраћаја пошаље позив да се
изврши провера за безбедност саобраћаја инспекцији за безбедност
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4.3.

саобраћаја (позив треба да садржи распоред инспекције, опис планиране
трасе и списак проблематичних области (ако их има)).
Пре него што се крене у само вршење провере безбедности саобраћаја
инспекција треба да обави састанак, како би се упознала са проблемом
и припремила за спровођење RSI.
Приликом спровођења RSI потребно је да се инспекцијски тим
путничким аутомобилом вози деоницом у оба смера.
Након тога се пише извештај. Извештај мора да садржи тип провере
безбедности саобраћаја која је спроведена, трасу RSI, време када је
започета и завршена провера, имена инспектора и њихове надлежности,
детаљан опис сваке тачке и локацију, све елементе које су инспектори
нашли приликом RSI, препоруке како да се реше проблеми и разлози за
такве препоруке.
Након што прођу три месеца од RSI, потребно је обићи деоницу и видети
шта је од предлога имплементирано и у којој мери, односно да ли су
препоруке имплементиране или не.

ХОЛАНДИЈА

Анализом приручника „ Road Safety Audit and Road Safety Inspection“ којег је
2012. године издао „SWOV - Institute for Road Safety Research“, „Road Safety
Inspection - Best Practice Guidelinesand Implementation Steps“ који представља
пројекат уређен 2007. године од стране RiPCORD-iSEREST, „Road Safety Annual
Report 2013“ који је издат од стране PIARC и „A review of international sources for
road safety measures assessment“ аутора Yannis, G., Weijermars, W., and Kauppila
анализирана је примена процедуре RSI у Холандији.
Директива ЕУ 2008/96 EC41 чини проверу безбедности саобраћаја обавезном за
све путеве који припадају европској мрежи путева. Међутим, Холандија не
спроводи у великој мери провере безбедности саобраћаја. Према подацима, у
Холандији спроводе неку врсту RSI на свим државним путевима, при чему се
користе подаци и анализе ревизора за саобраћај из Холандског центра за менаџмент
у саобраћају (VCNL). Ове податке користи Генерална дирекција за јавне радове и
менаџмент у водопривреди (Rijkswaterstaat). Ревизори за саобраћај користе
контролне листе и искуство како би обавили RSI. Данас се развија посебна
процедура RSI која би, поред свих елемената који се искључиво односе на сам пут
и елементе пута, укључила и контролу понашања корисника пута.
Према досадашњим истраживањима, ако би РСИ укључила и контролу
корисника, могуће је поставити приоритете у реконструкцији и сачинити пројекте,
али често ја за то потребно издвојити више времена. Мере се могу комбиновати и са
одржавањем мреже или реконструкцијама. Углавном се одговорност може ставити
на управљача пута који помоћу локалних и регионалних власти одлучује да ли је
потребно или не спровести РСИ на неком локалитету. Постоје две врсте
интервенција у Холандији: 1. У првом типу, национална путна мрежа може да се
провери у редовним интервалима (једном у 2 године), без обзира на број
саобраћајних незгода. 2. У другом типу, само деонице пута или раскрснице на
националној путној мрежи са високом стопом незгода су елементи мреже на којима
се врши RSI. Овакав приступ се у Холандији назива мрежом управљања
безбедношћу путне инфраструктуре и сваке године се врши за најмање 30 локација.
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4.4.

БЕЛГИЈА

Анализа примене процедуре RSI у Белгији је урађене на основу смерница које је
2012. године издао BALTRIS под називом „Road Safety Inspection Guidelines and
Checklists“ и пројекта RiPCORD-iSEREST спроведеног 2007. године под називом
„Road Safety Inspection - Best Practice Guidelinesand Implementation Steps“.
У Белгији постоји процедура слична RSI, али конкретан правни основ за
спровођење није развијен па имплементација није обавезна. Ова процедура се
примењује на целој путној мрежи, али и на местима са великом концентрацијом
саобраћајних незгода и другим местима на захтев локалне власти. Процедура која
се примењује не прави разлику у приступу када су у питању различите категорије
путева. Такође, не постоји последица у случају не примењивања процедура.
Администрација за путеве је одговорна за све послове који се тичу путне
инфраструктуре, администрација издаје наређење, финансира и у неким
случајевима врши безбедносне инспекције.
Препоручује се да RSI треба да врши лице које није учествовало у првобитном
пројекту пута, како би инспектор у највећој мери могао бити независан.
Критеријуми квалификације за инспектора нису наведени.
4.5.

МАЂАРСКА

Анализа примене процедуре RSI у Мађарској је урађена на основу анализе
неколико различитих докумената. Анализа је урађена помоћу „ROAD SAFETY
INSPECTION GUIDELINE For safety checks of existing roads“ који је 2015. године
издат од стране PIARC-а, смерница које је 2012. године издао BALTRIS под називом
„Road Safety Inspection Guidelines and Checklists“ и „Road Infrastructure Safety
Management“ који је издат од стране OECD/ITF 2015. године.
У Мађарској је 1988. године уведен појам који се може повезати са провером
безбедности саобраћаја. Наиме, те 1988. године је уведен инструмент који се назвао
ревизија контроле саобраћаја, управо овај инструмент представља правну основу за
RSI. Контролне листе се не користе, а ради се на развијању стандардизованог
приступа. И у овој земљи, администрација за путеве је одговорна за спровођење
препорука датих у RSI. Обавезно је спровођење инспекција на сваких 5 година, али
се на захтев може спровести и раније. Инспекцијски тим треба да садржи
представника полиције, управљача пута, локалне управе и стручњака за саобраћај.
4.6.

ПОРТУГАЛИЈА

На
основу
портала
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Paginas/
IMTHome.aspx/ добијен је највећи број информација везаних за примену RSI у
Португалу. Поред овог извора коришћени су и следећи документи: „Road
Infrastructure Safety Management“ који је издат од стране OECD/ITF 2015. године и
смерница које је 2012. године издао BALTRIS под називом „Road Safety Inspection
Guidelines and Checklists“.
У Португалу постоји законска основа за проверу безбедности саобраћаја. Чак је
предвиђено да политика државног предузећа надлежног за путеве (Државна управа
путева) буде окренута ка RSI. Законом је предвиђено да се RSI мора реализовати у
оквиру инспекције одржавања путева. Ову инспекцију обавља Национална управа
за путеве. Развијен је стандардизован и структуиран приступ RSI. Контролне листе
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су развијене и садрже све потребне елементе који би помогли идентификовању
проблема на мрежи путева у Португалу.
Контролне листе су у Португалу дефинисане од стране Националне управе
путева као интерни документ који се користи за RSI. Законом је дефинисано да
сваки пут у Португалу мора бити прегледан на сваких 5 година, али се RSI не
примењује на целој путној мрежи. Као пресудан елемент да ли ће деоница пута бити
прегледана, тј. да ли ће бити спроведена RSI, узима се стопа саобраћајних незгода
која се догоди у петогодишњем периоду. За RSI су задужена следећа лица: један
инспектор из Централног седишта Националне управе путева и инжењер одговоран
за питања безбедности саобраћаја из Националног дистрикта Агенције за путеве.
5.

ДИСКУСИЈА СА ЗАКЉУЧКОМ

Правни основ за RSI у Европској унији је Европска Директива за путну
инфраструктуру и менаџмент у безбедности саобраћаја, која је издата 19. новембра
2008. Ова директива садржи између осталог и инструменте за побољшање
безбедности саобраћаја на путевима. Према овој директиви државе чланице су
дужне да врше инспекције на постојећим путевима како би се утврдили проблеми и
недостаци који могу допринети настанку саобраћајних незгода. Ова директива се
примењује на путеве који су део транс-европске путне мреже (ТЕН) и ступила је на
снагу у децембру 2010. године, односно директива је обавезујућа за све путеве који
припадају ТЕН мрежи. Иако на нивоу Европске уније постоји законска основа,
велики број земаља још увек у својим законодавствима није усвојио потребне законе
како би се утврдили тачни услови за процедуре попут RSI.
Табела 1. Дефинисање основних појмова и корака у примени RSI у различитим
земљама Европе
Кораци у
примени RSI

PIARC

Португалија

Аустрија

4 корака
(припрема за
рад, рад на лицу
места, извештај,
имплем. кор.
мера)
Није јасно
дефинисано
4 корака
(припрема за
рад, рад на лицу
места, извештај,
имплем. кор.
мера)

Немачка

Није јасно
дефинисано

Холандија

Није јасно
дефинисано

Врсте RSI

Обавезно
спровођење
RSI

Периодичност

-

Обавезно

На опасним
местима једном
годиње. Најмање
једном у 5 година
на свим
путевима.

-

Обавезно

5 година.

-

Обавезно

Није јасно
дефинисано.

Обавезно

Периодично на 2
и 4 године.

Обавезно

Обавезно на 2
године.

Три врсте RSI
(периодична,
посебна и ад хок)
Две врсте
(обавезна и
повремена)

У Табели 1 је дат преглед различитих дефиниција алата у различитим земљама
Европе, као и колико корака процедуре различите земље предвиђају али и колико
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врста RSI имају. Једн од земаља која се тренутно у највећој мери издваја по
коришћењу алата је Аустрија, која још увек нема развијене конкретне контролене
листе.
Неопходно је радити на што широј примени елемената као што је RSI, који ће
максимално покушати допринети безбедности саобраћаја. Кроз овакве процедуре и
инструменте пружена је могућност свим државама да отклоне проблеме на мрежи
путева пре него што дође до губитка људског живота. Такође, потребно је радити
на усаглашавању прописа који се односе на примену ове процедуре. Посебно када
је реч о обавези спровођења процедуре на целокупној мрежи саобраћајница, али и о
увођењу обавезних провера имплементираних мера. Наиме, највећи број земаља
нема обавезу да имплементира предложена решења, а самим тим ни обавезу да
проверава како та решења утичу на безбедност саобраћаја. Оваква законска решења
у великој мери обезвређују значај употребе и примене алата попут RSI.
6.
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УЛОГА И ЗНАЧАЈ САОБРАЋАЈНИХ ШКОЛА У ПРЕВЕНЦИЈИ И
ЕДУКАЦИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
НИВОУ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ПРИМЕР ПОЛИТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ У ПОЖАРЕВЦУ
ROLE AND IMPORTANCE OF TRAFFIC SCHOOLS IN PREVENTION
AND EDUCATION IN THE FIELD OF ROAD TRAFFIC SAFETY ON
LOCAL COMMUNITY LEVEL – EXAMPLE OF POLYTECHNIC
SCHOOL IN POZAREVAC
Јелена Миленковић1, Мирослав Станојевић2
Резиме: Рад представља приказ активности које спроводи Саобраћајна секција Политехничке
школе у Пожаревцу, као једне од значајних субјеката за подизање нивоа безбедности
саобраћаја, а све у циљу превенције и едукације на нивоу локалне заједнице, односно Града
Пожаревца. У оквиру тих активности, акценат је стављен на пројекат „Вршњачка едукација“,
његове циљеве и досадашње резултате. Приказане активности се реализују континуирано,
сваке школске године, пратећи постојеће кампање које спроводе националне и локалне
институције из области безбедности саобраћаја (Агенција за безбедност саобраћаја,
Министарство унутрашњих послова, Комитет за безбедност саобраћаја, Савет за безбедност
саобраћаја Града Пожаревца итд.), а све у оквиру Стратегије безбедности саобраћаја на
путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године. Такође, рад приказује и
проблеме који се јављају у реализацији појединих активности, али и могућности за њихово
решавање. На крају су дата закључна разматрања досадашњих резултата и планиране мере у
циљу побољшања рада саобраћајне секције, унапређења сарадње са локалним и националним
институцијама из области безбедности саобраћаја, као и значај укључивања Заједнице
саобраћајних школа Републике Србије у рад на повећању безбедности саобраћаја.
Кључне речи: безбедност, секција, школа, превенција, едукација
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Abstract: This paper presents an overview of the activities that are implemented by the Traffic
section of Polytechnic school in Požarevac, as one of the most significant subjects in raising the
level of traffic safety, all for the purpose of prevention and education at the local community level,
that is, the City of Požarevac. Within these activities, we put emphasis on the project "Peer
Education", its goals and results achieved so far. The activities presented have been realised
continuously, each school year, following the existent campaigns which are carried out by national
and local institutions in the field of traffic safety (Road Traffic Safety Agency, Ministry of Interior,
Transport Safety Committee, Road Traffic Safety Council of Požarevac etc.), all within the
framework of the Road Safety Strategy of the Republic of Serbia for the period from 2015. to 2020.
This work also presents the problems which occur during the realization of certain activities, as well
as the possibilities of their solving. Finally, the paper gives concluding reviews of the current results
and planned measures in order to improve the work of the traffic section, improval of the cooperation
with local and national institutions in the field of traffic safety, as well as the importance of involving
the Union of Traffic Schools of the Republic of Serbia in increasing traffic safety.
Keywords: safety, section, school, prevention, education

1.

УВОД

Законом о безбедности саобраћаја на путевима, чл. 6, став 1, тачка 9, као и
Стратегијом безбедности саобраћаја Републике Србије за период од 2015. до 2020.
године (у даљем тексту Стратегија) дефинисани су субјекти од значаја за безбедност
саобраћаја, међу којима су и научне, образовне, односно васпитне установе, чији је
циљ да до 2020. године у односу на 2011. не буде погинуле деце, да се преполове:
годишњи број погинулих, број тешко повређене деце, број тешко повређених лица
и укупни, годишњи друштвено – економски трошкови саобраћајних незгода. На
основу тога, јасно се уочава значај средњих саобраћајних школа у остваривању
задатих циљева, кроз превенцију и едукацију деце и младих, али и родитеља,
наставника и свих који активно учествују у њиховом образовању и васпитању.
На основу статистичких података за територију града Пожаревца формулисани
су неки од најважнијих проблема који се тичу безбедности саобраћаја. На
територији града Пожаревца није успостављен опадајући тренд броја погинулих и
повређених лица, а у саобраћајним незгодама највише страдају лица из старосне
групе 15–30 година (Извештај о основним показатељима стања безбедности
саобраћаја у периоду од 2012. до 2016. године за град Пожаревац, Агенција за
безбедност саобраћаја, Република Србија). На подручју ПУ Пожаревац велики
проценат возача је управљао возилом брже од ограничења брзине на путевима у
насељу и ван насеља (око 80%), велики проценат возача је управљао возилом под
дејством алкохола (30%), а веома мали проценат путника везује сигурносни појас
на задњем седишту (22%), (Истраживања ставова учесника у саобраћају о
опасностима и ризицима у саобраћају у Србије – ПУ Пожаревац, Агенција за
безбедност саобраћаја, Република Србија).
Политехничка школа у Пожаревцу је, у оквиру ваннаставних активности, у
септембру 2015. године формирала Саобраћајну секцију, чији је циљ превенција и
едукација, како младих, тако и осталих старосних категорија о безбедном учешћу у
саобраћају. Како би остварили циљеве секције, али уједно и циљеве Стратегије,
наставници су окупили ученике који превенцији и едукацији из области
безбедности саобраћаја приступају одговорно, савесно и из убеђења да својим
залагањем дају допринос подизању нивоа безбедности не само у свом окружењу,
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већ и шире. Оснивању секције допринели су управо наведени статистички подаци
(Извештај о основним показатељима стања безбедности саобраћаја за период од
2011. до 2015. године, Агенција за безбедност саобраћаја, Република Србија) који
показују да се на територији општине Пожаревац у 2015. години успоставља
растући тренд броја погинулих у саобраћајним незгодама по годинама (у 2015.
години је погинуло 10 лица).
Постављањем циљева, закључено је да би се до њиховог остваривања могло доћи
на више начина – непосредно, кроз пројекат „Вршњачка едукација“, затим путем
интернета, израдом аматерског сајта саобраћајне секције, али и преко друштвених
мрежа као што су „facebook“, „instagram“ и „youtube“. Оваквим методама остварује
се најбољи приступ младима, чије је ставове о значају поштовања саобраћајних
прописа и безбедном учествовању у саобраћају неопходно мењати, уколико су
негативни, односно учвршћивати, уколико су позитивни (Липовац, К., (2008).
Безбедност саобраћаја. Службени лист СРЈ, Београд, 111-112).

2.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Рад секције се првенствено заснива на континуираном реализовању акција,
трибина, кампања и пројеката из области безбедности саобраћаја, у сарадњи са
Саветом за безбедност саобраћаја Града Пожаревца, Министарством унутрашњих
послова – ПУ у Пожаревцу, ЈКП „Паркинг сервисом“, али и са националним
институцијама, пре свега са Агенцијом за безбедност саобраћаја, као и са Српским
комитетом за безбедност саобраћаја, Асоцијацијом за безбедност мотоциклиста итд,
а све уз адекватно пласирање сваке од активности у локалним медијима. У наставку
је дат преглед досадашњих активноти које су реализоване пре оснивања секције, али
и у периоду од оснивања до краја децембра 2017. године.
2.1.

Трибина „Када возиш, паркирај телефон!“

У априлу 2014. године, на иницијативу ученика и наставника саобраћајне групе
предмета, компанија Телеком Србија у сарадњи са Управом саобраћајне полиције
МУП-а Србије и Српским комитетом за безбедност саобраћаја, одржала је
предавање о штетном утицају коришћења мобилног телефона из руке током вожње,
а све у склопу кампање "Када возиш, паркирај телефон!". Предавање је одржано за
ученике четвртог разреда Пожаревачке гимназије и Политехничке школе (укупно
120 ученика) са циљем да кроз приказе садржаја на презентацији, дискусију и
примере из свакодневног живота, што више ученика и младих возача спозна колико
је небезбедно користити мобилни телефон током вожње, али и какве су последице
непоштовања прописа о ограничењу брзине.
2.2.

„Налог за безбедно понашање у саобраћају“

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Агенција за
безбедност саобраћаја, у сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја града
Пожаревца, ЈКП „Паркинг сервис“ - ом и Политехничком школом Пожаревац
покренули су акцију под називом „Налог за безбедно понашање у саобраћају“, те су
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1. априла 2015. године, као првоаприлску шалу, на скоро 800 возила у центру
Пожаревца ученици оставили флајере који подсећају на дневну карту ЈКП „Паркинг
сервис“ – а, којом је возачима скренута пажња на опасне последице вожње под
утицајем алкохола.
2.3.

Симулација чеоног судара и превртања возила – симулатори „коса
раван“ и „ражањ“

Агенција за безбедност саобраћаја је у сарадњи са Политехничком школом
организовала јавну презентацију симулатора "коса раван" и "ражањ", који у потпуно
контролисаним и безбедним условима симулирају значај везивања сигурносних
појасева приликом чеоног судара и превртања возила. Поред тога, постојала је
могућност да се испробају и "пијане наочаре", које симулирају четири различита
нивоа алкохолисаности. Читава акција била је подржана и од стране локалних
медија, тако да је велики број грађана присуствовао и учествовао у симулацијама.
2.4.

Активни тренинг безбедне вожње за мотоциклисте

Асоцијација за безбедност мотоциклиста (АБМ), у сарадњи са Саветом за
безбедност саобраћаја града Пожаревца, организовала је две године за редом
"Активни тренинг безбедне вожње за мотоциклисте" на полигону Политехничке
школе, намењене свим старосним категоријама, али првенствено младим возачима
двоточкаша (јун 2015. године – приближно 40 и мај 2016. године – приближно 45
ученика и чланова удружења мотоциклиста). Циљ акције је едукација младих возача
како би се подигао ниво безбедности и смањио број страдалих мотоциклиста, а
тренинг се састоји из два дела: теоријског и практичног. Теоријски део подразумева
предавање којим се младима предочавају основни ризици, значај коришћења кациге
и остале заштитне опреме, последице некоришћења или неправилног коришћења
опреме, а поред тога и како у случају незгоде помоћи повређеном и указати му прву
помоћ. Практични део на полигону изводе професионални инструктори из АБМ-а,
показујући полазницима како да на безбедан начин управљају својим мотоциклом.
2.5.

Трибина „На матуру без аутомобила“

У мају 2016. године иницирано је одржавање трибине "На матуру без
аутомобила!" коју организује Агенција за безбедност саобраћаја у сарадњи са
Савезом параплегичара и квадриплегичара Србије, а све у склопу кампање "Још
увек возим". Трибина је организована у Економско - трговинскoj школи, а
предавању су присуствовали само ученици Политехничке школе (60 ученика), док
су ученици Економске и осталих средњих школа изабрали друге активности тог
последњег дана школске године. Циљ трибине био је да се матурантима укаже на
последице које може донети вожња под дејством алкохола, те да у ноћи
прослављања матурске вечери не седају за волан ако су конзумирали и најмању
количину алкохола, већ да се кући врате безбедно, са својим родитељима, другарима
који нису конзумирали алкохол, организованим превозом или таксијем.
Причу о ризицима и последицама непоштовања прописа матуранти су чули од
стручњака из Агенције за безбедност саобраћаја, а све то им је додатно појаснио
својом личном причом и представник Савеза параплегичара и квадриплегичара
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Србије. Као крајња мера у оквиру акције, матурантима је обезбеђен попуст на
вожњу од стране одређених такси превозника у ноћи одржавања прославе матурске
вечери, али и организовани бесплатни превоз аутобусом.
У мају 2017. организована је још једна трибина, у просторијама Политехничке
школе, уз подршку Савета за безбедност саобраћаја, са истом тематиком, намењена
такође свим матурантима на територији града, уз додатну мотивацију за присуство
од стране школске управе и чланова градског већа задужених за просвету, али је још
једном трибина прошла само уз присуство ученика Политехничке школе (90
ученика).
2.6.

Пројекат „Вршњачка едукација“

Пројекат „Вршњачка едукација“ у области безбедности саобраћаја реализују
Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, Министарство грађевине,
саобраћаја и инфраструктуре и Центар младих Србије у сарадњи са средњим
школама и локалним саветима за безбедност саобраћаја. Идеја овог пројекта јесте
да млади људи постану амбасадори безбедног понашања у саобраћају и да својим
примером уче своје вршњаке. Пројекат се реализује континуирано, током сваке
школске године, у гимназијама и средњим школама и то у виду предавања у трајању
од једног до два школска часа.
Циљ пројекта је учвршћивање позитивних ставова младих, као најризичније
групе учесника у саобраћају, о значају везивања сигурносних појасева, поштовању
ограничења брзине и последицама вожње под дејством алкохола и то са аспекта
личне и безбедности других учесника у саобраћају. Након ових предавања млади
треба да схвате да је главни разлог због чега треба да поштују саобраћајне прописе
тај што се тиме смањује могућност настанка саобраћајних незгода и страдања у
њима, а не то што могу да буду кажњени од стране полиције. Поред наведеног, циљ
је и стварање услова за даље преношење знања о безбедности младих учесника у
саобраћају на наредне генерације, као и укључивање других организација, школа,
медија и установа у рад тима за вршњачку едукацију, ради бржег и ефикаснијег
постизања циља пројекта.
Носилац пројекта је Саобраћајна секција Политехничке школе у Пожаревцу, у
сарадњи са Саветом са безбедност саобраћаја града Пожаревца. Тим за вршњачку
едукацију чине наставници саобраћајне групе предмета и едукатори, ученици трећег
и четвртог разреда образовних профила техничар друмског саобраћаја и возач
моторних возила. Предавања представљају дискусију која је потпомогнута
примерима у виду фотографија, видеа, анимација и сл. и захтевају ангажовање
публике, што је прави начин преношења знања и формирања исправних ставова
када је понашање у саобраћају у питању. Предавања су заснована на презентацији
коју је припремио Сектор за превенцију Агенције за безбедност саобраћаја. Прва
генерација едукатора прошла је обуку представника Агенције, након чега су се
искуства и савети преносили на наредне генерације едукатора. Почевши од школске
2015/2016. године, едукација се врши континуирано, а осим предавања, вршена су
и истраживања ставова младих у оквиру пројекта.
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3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

У оквиру пројекта „Вршњачка едукација“ извршено је анкетирање
средњошколаца на територији града Пожаревца како би се утврдили ставови младих
о најчешћим узроцима страдања у саобраћајним незгодама, на основу чега би се
могли извести закључци у ком смеру треба ићи са едукацијом и којим се
проблемима мора посветити додатна пажња. Осим тог анкетирања, од школске
2017/2018. године, врши се улазно анкетирање средњошколаца пре реализације
предавања, како би се установио тренутни ниво познавања и поштовања прописа
међу младима и како би се ти резултати могли поредити са резултатима анкете која
ће бити спроведена на крају школске године, као евалуација реализованих
предавања у оквиру пројекта.
3.1.

Анкета о ставовима младих о безбедности у саобраћају

Анкета је спроведена са циљем испитивања ставова младих о безбедности у
саобраћају, а истраживањем су обухваћени најчешћи узроци страдања младих:
прекорачење брзине, невезивање сигурносних појасева и вожња под дејством
алкохола. Анкетирање је извршено у периоду од 1. до 10. марта 2016. године, а
циљна група били су ученици трећег и четвртог разреда средњих школа на
територији града Пожаревца. Од ученика се очекивало да ће на сва питања
одговорити што искреније, без претпостављања тачних одговора и изражавањем
својих личних ставова.
Анкета је израђена по узору на анкетни упитник САРТРЕ 4 из 2010. године, који
се односи на испитивање ставова учесника у саобраћају, а који је коришћен
приликом израде „Стратегије безбедности саобраћаја града Пожаревца за период
2014 – 2020. године“.
Укупан број ученика који су учествовали у анкетирању је 201, од чега је 43,78%
ученика женског, а 56,22% мушког пола. Са положеним возачким испитом и
возачком дозволом било је 98 ученика (48,76%), 31 ученик је још увек на обуци
(15,42%), док 72 ученика (35,82%) још нису започела са обуком за возача.
Приликом обраде резултата анкете у обзир је узета и чињеница да поједини
ученици нису послушали савет истраживача и да су на одређена питања одговарали
без искреног изражавања личних ставова, већ претпостављајући који би одговори
били у складу са понашањем савесног учесника у саобраћају. Због великог обима
анализе резултата анкете, овде ће бити приказани само најзначајнији резултати.
У случају проблема прекорачења брзине, издвојили су се следећи резултати:
67,35% испитаника је свесно да се са прекорачењем брзине знатно повећава ризик
од настанка саобраћајне незгоде, приближно 46% испитаника поштује ограничење
да не би били кажњени, 88,78% испитаника се слаже са тврдњом да последице
саобраћајне незгоде могу бити теже уколико се не поштује дозвољена брзина
кретања, 60,69% испитаника се слаже са тврдњом да ако је возач спретан и брзо
реагује, нема потребе за бригом због пребрзе вожње, а карактеристичан је и случај
да скоро 50% испитаника има проблем да друга или другарицу опомене да смањи
брзину, чак 10,95% њих то највероватније и не уради.
Када је реч о проблему невезивања сигурносног појаса, 82,59% испитаника увек
везује појас на предњем седишту, док оних који то никада не чине нема. Са друге
стране, када су на задњем седишту, испитаници слабо везују појас – чак 32,84% њих
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понекад везује појас, а 44,28% то никада не уради. Постоје и они испитаници који
појас везују само када виде полицију – 7,96% на предњем и 9,45% на задњем
седишту.
Међу средњошколцима који су били анкетирани могу се запазити различити
ставови у одговорима на поједина питања везана за вожњу под дејством алкохола.
Проценат оних који никада не возе ако су конзумирали алкохол је повољан, 82,65%,
међутим лоше је што уопште и постоје испитаници који су се изјаснили да ретко
(12,24%), понекад (4,08%) и стално (1,02%) возе под дејством алкохола. У овом
питању није било дефинисано колико износи та количина алкохола, а разлог за
такву формулацију био је да се установи колико често млади одлучују да управљају
аутомобилом, без обзира што су унели макар и минималну количину алкохола у
организам.
3.2.

Резултати улазне анкете за ученике Политехничке школе

У децембру 2017. године анкетирано је укупно 83 ученика завршних разреда
Политехничке школе у Пожаревцу (више од 90% је са подручја рада саобраћај), од
којих 19 ученика има возачку дозволу Б категорије. Циљ анкете био је да се установи
колико матуранти познају саобраћајне прописе по питању брзине, сигурносних
појасева и вожње под дејством алкохола, као и у којој мери заправо и поштују
наведене прописе.
У оквиру питања везаног за ограничење брзине у насељу, сви анкетирани возачи
су знали колико оно износи, а такође је и велики број осталих анкетираних (93,75%)
знао тачан одговор на ово питање. На питање о томе којом највећом брзином сме да
се креће возач на путу ван насеља који не спада у аутопутеве и мотопутеве, око 85%
возача и осталих анкетираних дало је тачан одговор.
Од укупног броја анкетираних возача само 52,63% њих увек поштује ограничење
брзине у насељу, 10,53% возача то чини веома често, док чак 36,84% возача никад
или само понекад поштује ограничење брзине. Кад управљају моторним возилом
ван насеља ситуација је драматичнија, јер само 15,79% возача увек поштује
ограничење брзине, 26,32% то чини веома често, док чак 57,89% возача ограничење
брзине не поштује никад или поштује само понекад. Од укупног броја анкетираних
око 50% њих се возило у моторним возилима којим су управљали возачи који никад
или веома често не поштују ограничење брзине ван насеља.
Што се везивања сигурносниих појасева на предњем седишту тиче, од укупног
броја анкетираних возача, 89,47% њих увек везује сигурносни појас, док код осталих
анкетираних само 75% увек, 14,06% веома често, а 10,94% њих никад не везује појас
или га везује само понекад. Када је у питању везивање сигурносног појаса на задњем
седишту, под условом да су у возилу на тим местима уграђени појасеви, ситуација
је веома забрињавајућа, из разлога што само 25,3% анкетираних појас увек везује,
4,82% то чини веома често, 31,33% понекад, а чак 38,55% никада не везује појас.
По питању вожње под дејством алкохола и прописа везаних за тај проблем, од
укупног броја анкетираних, око 90% њих је знало колико износи дозвољена
количина алкохола у крви за возаче са пробном возачком дозволом.
Од укупног броја анкетираних возача, само 68,42% њих није никад управљало
моторним возилом под дејством алкохола, а чак 10,53% њих је управљало моторним
возилом под дејством алкохола више од десет пута. Само 30,12% анкетираних се
никад није возило у моторном возилу којим је управљао возач под дејством
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алкохола, 32,53% се возило 1-5 пута, 13,25% се возило 5-10 пута, а 24,1% се возило
више од 10 пута.

4.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

У Републици Србији постоји 45 саобраћајних школа у 39 градова, које образују
минимум по једно одељење образовних профила техничар друмског саобраћаја,
техничар за безбедност саобраћаја (сада укинут профил), техничар унутрашњег
транспорта, техничар за саобраћајну логистику, руковалац средствима унутрашњег
транспорта или возач моторних возила. На овај начин, кроз остваривање наставних
планова и програма за наведене профиле, свака саобраћајна школа у Србији
годишње
обучава
више
од
3000
возача
Б
и
Ц
категорије,
(http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Prethodna-godina-pretraga,
26.12.2017),
чиме
значајно утиче на безбедност саобраћаја, у зависности од квалитета наставе и
практичне обуке.
Свака од ових школа такође представља значајан потенцијал за унапређење
безбедности свих учесника у саобраћају, кроз реализацију многобројних
ваннаставних активности на нивоу локалне заједнице на чијем подручју обавља
своју делатност. Осим појединачно, ове школе, удружене у Заједницу саобраћајних
школа Србије (у даљем тексту Заједница), представљају један од кључних актера у
управљању безбедношћу саобраћаја на нивоу читаве државе. Предност градова у
којима постоји средња саобраћајна школа је што на једном месту има концентрацију
већег броја стручних лица из области саобраћаја и младе људе који имају адекватна
предзнања, а која могу пренети осталим вршњацима у свом окружењу, као и
родитељима. Уз неопходну мотивацију, али на првом месту уз подршку
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, локалних Савета за
безбедност саобраћаја, других институција од значаја из те области (Агенција за
безбедност саобраћаја, Министарство унутрашњих послова, Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре итд), као и локалних и националних
медија, чак и мала школа може постићи значајне резултате у подизању нивоа
безбедности свих учесника у саобраћају.
Саобраћајна секција Политехниче школе је кроз реализацију кампања, трибина
и пројеката постигла битне резултате, узевши у обзир то да у Пожаревцу овакав вид
едукације младих о безбедности у саобраћају није постојао у ранијој пракси.
Евидентно је, упркос немерљивости конкретних резултата, да је код средњошколаца
пробуђена свест о последицама ризичног понашања у саобраћају, што се показало
током и након дискусија које су водили са предавачима у оквиру организованих
предавања, затим путем друштвених мрежа, али и на основу резултата истраживања
која су спроведена. Међутим, поред релативно позитивних резултата, уочени су
значајни проблеми, како у ставовима и понашању младих, тако и у самој
реализацији активности.
Као главни недостатак спроведених активности може се навести то што
предавањима и акцијама нису присуствовали сви ученици средњих школа на
територији града, а разлог за слабо интересовање је у највећој мери у томе што
остали субјекти од значаја за едукацију и превенцију у области безбедности
саобраћаја (у конкретном случају школска управа, директори школа ка чијим
ученицима су акције и биле усмерене) нису препознали своју улогу и значај
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укључивања у остваривање једних од најважнијих образовних циљева – развој и
практиковање здравих животних стилова и свести о важности сопственог здравља
и безбедности (Закон о основама система образовања и васпитања, чл.8 став 1, тачка
4). Други проблем у реализацији активности је тај што саобраћајне школе немају
или имају ограничене новчане ресурсе којима могу располагати у остваривању
задатих циљева са аспекта безбедности саобраћаја, па уколико Локална заједница
(Закон о безбедности саобраћаја на путевима, чл. 6, став 1, тачка 8) не препозна
значај подржавања спровођења оваквих активности, затим уколико се постојећи
програми саобраћајног образовања и васпитања у оквиру предшколског, основног
и средњег образовања не реализују на адекватан начин (Закон о безбедности
саобраћаја на путевима, чл. 6, став 1, тачке 2 и 3) саобраћајне школе неће постићи
жељене резултате.
На основу резултата истраживања Саобраћајне секције може се закључити да је
неопходно поред постојећих увести и неке нове активности како би се код младих
променили негативни ставови о безбедности у саобраћају, а нарочито заблуде
везане за пребрзу вожњу и вожњу под дејством алкохола. Потребно је организовати
трибине на којима би младима преносили своја искуства њихови вршњаци који су
учествовали у саобраћајним незгодама, потребно је организовати предавања на
којима би се младима приказале последице саобраћајних незгода путем видео
клипова, а све те активности требало би да буду медијски пропраћене. Улога
локалних медија, нарочито телевизијских станица требало би да буде већа. Поред
извештавања о акцијама које се предузимају у циљу повећања безбедности
саобраћаја, потребно је да се снимају телевизијске емисије са младима у публици у
којима би поред стручних лица гостовале и преносиле своја искуства и особе које
су доживеле тешке повреде у саобраћајним незгодама, а такође је потребно и чешће
приказивање рекламних спотова који промовишу безбедно понашање у саобраћају.
Како би се решио проблем недостатка мотивације за активно учешће саобраћајних
школа у едукацији и превенцији из области безбедности саобраћаја, Саобраћајна
секција Политехничке школе у плану има иницирање увођења организовања
предавања на тему безбедности у саобраћају и јавне презентације симулатора
чеоног судара и превртања возила у сталну праксу у оквиру организације
Републичког такмичења средњих саобраћајних школа Србије, што би захтевало
укључивање и осталих субјеката од значаја (Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Заједнице саобраћајних школа Србије, директора и наставног
кадра) у овакав вид едукације и превенције. С обзиром на значај самог такмичења и
концентрацију великог броја наставног кадра и ученика са подручја рада саобраћај,
овакав вид манифестације, који сваке године траје три дана, био би одличан начин
презентовања безбедног понашања у саобраћају.
Генерално, може се закључити да је на територији града Пожаревца препознат
значај укључивања средње саобраћајне школе у рад Савета за безбедност
саобраћаја, а посредством Савета и у сарадњу са другим институцијама, с обзиром
да саобраћајне школе представљају значајан капацитет стручних лица из области
саобраћаја, који се у оквиру описа свог радног места баве образовањем и
васпитањем младих људи, чије је ставове потребно мењати или учвршћивати баш у
том, преломном периоду одрастања, а који су у исто време и педагози који знају
каквим методама прићи младима и анимирати их да постану активни учесници у
подизању нивоа безбедности саобраћаја. Кроз реализацију приказаних активности,
Политехничка школа, тачније Саобраћајна секција, добила је велику подршку
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Агенције за безбедност саобраћаја и локалног Савета, али постоје препреке са
којима се школа, као појединац, не може изборити уколико се у рад не укључи
првенствено Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Заједница
саобраћајних школа, школске управе, директори, наставно особље, и уколико сви
они не препознају своју улогу у превенцији и едукацији из области безбедности
саобраћаја на нивоу локалне заједнице, али и читаве државе.
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OSNOVNI PRIKAZ NADZOR I UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM NA
AUTOCESTI NA KORIDORU Vc
SURVEILLANCE AND MANAGING OF TRAFFIC ON MOTORWAY
ON CORIDOR Vc
Marin Jelčić1, Muamer Suljević2, Zlatko Demirovski3, Jasmina Olovčić4
Rezime: Gradnja autoceste kroz manje pristupačne terene dovela je do izgradnje značajnih objekata
koji imaju posebne uslove eksploatacije. Implementacijom Direktive 2004/54/EC u tunelima dovelo
je do toga da imamo jedne od trenutno najsavremenijih tunela u regiji.
Uvođenje inteligentnih transportnih sistema koji su opisani u radu, bitno je doprinjelo povećnju
sigurnosti odvijanja saobraćaja na autocesti. Sada se u realnom vremenu reaguje na promjene
saobraćajnih, meteoroloških i drugih prilika na autocesti i tunelima kao posebno opasnim objektima
sa aspekta upravljanja i nadzora. Ohrabruje činjenica da relativno veliki broj incidenata
(zaustavljanje u tunelu, vožnja unazad, kretanje pješaka i sl.) nije rezultirao saobraćajnim
nezgodama, obzirom da se reagovalo na incidente putem sistema nadzora i upravljanja saobraćajem
na autocesti što predstavlja najveći efekat za sigurnost korisnika i saobraćaja na autocesti uopšte.
Ključne riječi: ITS, Direktiva 2004/54/EC, nadzor i upravljanje
Abstract: Construction of the highway through less accessible terrain led to construction of
significant object which have special exploatation conditions. Implementation of Directive
2004/54/EC in tunnels has led to the fact that we have one of the best-equipped tunnels in region.
Implementing Intelligent Transportation Systems, which are described in paper has significantly
contribute to increase the traffic safety on motorway. Now we have instant response to all changes
1 Izvršni direktor Marin Jelčić, dipl.ing.prometa, JP Autoceste F BiH, Adema Buća 20, Mostar, BiH,
j.marin@jpautoceste.ba
2 Viši stručni saradnik Muamer Suljević, dipl.ing.prometa, JP Autoceste F BiH, Adema Buća 20, Mostar, BiH,
s.muamer@jpautoceste.ba
3 Šef odjela Zlatko Demirovski, dipl.ing.prometa, JP Autoceste F BiH, Adema Buća 20, Mostar, BiH,
d.zlatko@jpautoceste.ba
4 Stručni saradnik Jasmina Olovčić, dipl.ing.prometa JP Autoceste F BiH Adema Buća 20, Mostar, BiH,
o.jasmina@jpautoceste.ba
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intraffic, meteorological and similar conditions on motorway and tunnels which are especially
challenging from the point of management and supervision. The fact that vast number of incidents
(stopping in tunnel, driving in reverse, movement of pedestrians etc.) did not have as a result trafic
accident argues that use of system for surveillance and managing of traffic is very important and
usefull tool for accidents prevention and traffic safety in general.
Key words: ITS, Directive 2004/54/EC, surveillance and managing

1.

UVOD

Autocesta na Koridoru Vc se gradi prema TEM standardima što znači da već sa
izgradnjom ima značajne sigurnosne elemente koji je sa ovoga aspekta izdvajaju od cesta
nižeg ranga. Dokaz predstavljaju i statistički podaci koji pokazuju puno manji broj
nezgoda, posebno onih sa fatalnim ishodom. Korak dalje u povećanju sigurnosti odvijanja
saobraćaja na autocesti jeste uvođenje inteligentnih transportnih sistema, koji u realnom
vremenu reaguju na promjene saobraćajnih, meteoroloških i drugih prilika na autocesti.
Posebno izražen značaj ovih sistema je u tunelima koji predstavljaju kompleksne objekte
sa aspekta nadzora i upravljanja saobraćajem. Tuneli na autocesti su opremljeni u skladu
sa Direktivom 2004/54/EC5 i svi koji ih budu koristili imaće veći ili jednak nivo usluge sa
ekvivalentnim tunelima u Evropi.
Kontrolni centar je svojevrsna fuzija najboljih iskustava i savremenih tehnologija,
tekovina više naučnih disciplina: informacionih tehnologija, saobraćaja i komunikacija,
građevine i sl.. Zadatak kontrolonog centra je da upravlja svim sistemima na autocesti i
tunelima (svjetlosna promjenjiva signalizacija, sistem za automatsku detekciju incidenata,
sistem vatrodojave u tunelima, sistem radio difuzije, sistem radio-govornih veza, sistem
za prognozu vremenskih uslova na autocesti i sl.). Koristeći najbolje svjetske prakse iz
oblasti upravljanja saobraćajnim resursima, svi sistemi su precizno sihnronizirani, uz trajni
nadzor domaćih stručnjaka, a sve u cilju sigurnog saobraćaja na autocesti A1. Time se
sigurnost putnika i ugodnost korištenja autoceste stavlja u fokus aktivnosti centra kao
jedan od imperativa preduzeća.
Dosadašnje iskustvo u nadzoru i upravljanju autocestom, odnosi se na dio autoceste
A1 na kojoj su implamentirani inteligentni transportni sistemi. Značajno je istaći da je na
nekoliko dionica ukupne dužine 46 kilometara izgrađeno devet dvocijevnih tunela ukupne
dužine svih cijevi 18.554 metra. Sve dionice se nadziru i upravljaju iz jednog kontrolnog
centra u Zenici koji je u funkciji od 2014. godine.

2.

NADZOR I UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM NA AUTOCESTI

Osnovna svrha sistema upravljanja je unaprijeđenje cjelokupne cestovne infrastrukture
integriranjem modernih informaciono-komunikacijskih tehnologija. Upravljanjem se
treba postići optimalno iskorištenje saobraćajnih kapaciteta, što podrazumjeva smanjenje
zastoja, eliminaciju mogućih nezgoda, uspostavljanje stabilnog saobraćajnog toka
obezbjeđujući korisnicima najbolje uslove za putovanje. Sva oprema i krajnji uređaji u

5

Direktiva 2004/54/EC o minimalnim uvjetima sigurnosti za tunele u trans-evropskoj mreži
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tunelima i trasi moraju biti logično projektovani i instalirani kako bi upravljanje njima bilo
što jednostavnije.
2.1.

Arhitektura sistema6

Kada je u pitanju organizacija sistema upravljanja, sistem daljinskog upravljanja i
nadzora se nalazi u hijerarhijskom smislu na višem nivou u odnosu na ostale sisteme
instalirane prije svega u tunelima. Sistem daljinskog upravljanja sastoji se od sljedećih
podgrupa:
 Centar daljinskog nadzora i upravljanja (Kontrolni centar Zenica)
 Grupe daljinskih stanica za upravljanje objektima duž trase:
 Grupe daljinskih stanica za nadzor i upravljanje rasvjetom,
 Grupe daljinskih stanica za nadzor i upravljanje ventilacijom,
 Grupe daljinskih stanica za nadzor i upravljanje energetskim napajanjem,
 Grupe daljinskih stanica za nadzor i upravljanje vratima za prolaz vozila,
 Grupe daljinskih stanica za nadzor signalizacije SOS sistema,
 Grupe daljinskih stanica za nadzor signalizacije vatrodojavnog sistema,
 Grupe daljinskih stanica za vezu prema prometno-informacionom sistemu,
 Grupe daljinskih stanica prema video sistemu.
 Komunikacijski sistem (LAN mreža tunelskih cijevi).
Glavni centar daljinskog nadzora i upravljanja smješten je u objektu koji osigurava
pogodne uslove za rad osoblja (24 satno dežurstvo) te cjelokupne instalirane opreme.
Objekat ima osigurano napajanje električnom energijom putem odgovarajućeg izvora
besprekidnog napajanja. Oprema sistema daljinskog nadzora i upravljanja smještena je u
radnoj prostoriji operatera i u pridruženoj pomoćnoj prostoriji (server sobi).
Interfejs između operatera i svih sistema koji se nadziru i upravljaju predstavlja
SCADA sistem. Jezgru ovog sistema čine SCADA poslužitelj i SCADA klijenti. SCADA
poslužitelji imaju funkciju aplikacijskog procesora, dok SCADA klijenti imaju funkciju
radne stanice (korisnika). SCADA poslužitelj u funkciji aplikacijskog poslužitelja vrši
obradu podataka prihvaćenih sa daljinskih stanica duž trase autoceste, dok SCADA
klijenti vrše prikaz podataka prihvaćenih od strane poslužitelja sa daljinskih stanica duž
trase autoceste
Daljinska stanica je uređaj, odnosno mreža međusobno povezanih elektroničkih
uređaja (PLC-ova Programabilnih Logičkih Kontrolera) koji izvršavaju funkcije sistema
daljinskog nadzora i upravljanja na razini pojedinog segmenta tunela. Mašinska i
programska oprema daljinskih stanica sadrži sve funkcije lokalne automatike segmenta
tunela. Također, daljinska stanica prikuplja podatke lokalnih mjernih i drugih uređaja
bitnih za rad sistema daljinskog upravljanja. Sve daljinske stanice u tunelu povezane su
međusobno brzim komunikacijskim vezama pomoću kojih razmjenjuju informacije
međusobno (radi koordinacije automatskog upravljanja sistemima duž cijelog tunela) te
sa centrom nadzora i upravljanja.
Glavna komunikacijska mreža realizirana je prstenastom strukturom i koristi glavni
optički kabal. Ona omogućava povezivanje opreme sistema daljinskog nadzora i
Projektna dokumentacija JP Autoceste F BiH i WYG International Ltd: „Smjernice za projektovanje
sigurnosnih sistema u tunelima na Koridoru Vc“, Sarajevo 2013

6
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upravljanja trase i tunela sa jedne strane i kontrolnog centra sa druge strane u jedinstvenu
funkcionalnu cjelinu.
Da bi se obezbijedila visoka raspoloživost sistema, primjenjuje se redundancija kod
svih ključnih komponenti komunikacijskog sistema. Redundancija LAN-ova se postiže
prstenastom topologijom mreže. Komunikacijski sistem je projektovan da postiže 99,99%
raspoloživosti, te da se može proširiti novom opremom i programskom podrškom.

Slika 1. Šema arhitekture sistema nadzora i upravljanja7

2.2.

Prometno-informativni sistem

Predstavlja najvažniji sistem za nadzor i upravljanje saobraćajem. Sastoji se od niza
elemenata koji su neophodni za pravilno i pravovremeno informisanje o saobraćajnim i
meteorološkim uslovima na autocesti kojom se upravlja:
 Promjenjiva saobraćajna signalizacija
 Sistem za mjerenje karakteristika saobraćajnog toka (brojači saobraćaja)
7

Dr.sc. Sadko Mandžuka, dipl.ing.: „Inteligentni transportni sustavi“, Zagreb 2010 (str. 62)
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 Automatski sistem video nadzora i analize saobraćaja
 Mjerenje podataka o vremenskim uslovima
 Mjerenje visine vozila
 Telefonski-pozivni sistem (TPS)
2.2.1. Sistem radio difuzije
Osnovna namjena radio sistema u tunelu je omogućavanje sigurne radio komunikacije
iz tunela prema van i obratno, kao i međusobne komunikacije radio stanica unutar tunela,
za sve službe sigurnosti (održavanje, policija, vatrogasci, hitna pomoć), na njihovim radio
frekvencijama.
Posebna prednost takve vrste komunikacije je u njihovoj neovisnosti o javnim
komunikacijama, što je pogotovo važno u slučaju nezgoda u tunelu, kada dolazi do
zagušenja mreže javnih komunikacija. Osim toga, sistem omogućava i prijenos programa
jedne ili više javnih radio stanica, kao i pružanje eventualnih obavijesti korisnicima
autoceste, koji slušaju te programe za vrijeme vožnje tunelom.
Radio sistem pruža i mogućnost snimanja VHF prometa, te poruka odaslanih kroz FM
emitiranje, što povećava pouzdanost samog sistema i pomaže u otkrivanju pogrešaka
operatera i službi sigurnosti u tunelu. Radio sistem također treba da omogući nesmetanu
celularnu komunikaciju (GSM, UMTS) svima koji se nalaze u tunelu sa korisnicima
celularnih sistema koji se nalaze van tunela ili u tunelu.
2.2.2.
Sistem ozvučenja u tunelu
Sistem ozvučenja tunela namijenjen je pružanju potrebnih informacija ili uputa
korisnicima tunela, koji su zaustavljeni u tunelu u slučaju neke incidentne situacije. Jako
je važno predvidjeti dobar raspored zvučnika, kako bi se eliminisao reverberacijski efekat
i minimizirao uticaj buke uzrokovane radom ventilatora i gustinom saobraćaja.
Sistem ozvučenja mora biti tako koncipiran da se svi dijelovi tunela mogu ozvučiti
dovoljno jako, a da pri tome razgovjetnost govora bude takva da informacija ili upute koje
daje operater mogu čuti i korisnici koji nisu ugasili motor.
2.2.3. Sistem ventilacije u tunelu
Sa aspekta upravljanja, ali i samog održavanja sistema, ovo je jedan od
najkompleksnijih sistema u tunelu. Sistem se sastoji od ventilatora i uređaja (senzora) za
mjerenje atmosfere u tunelu (vidljivost, koncentracija CO te senzor za mjerenje brzine i
smijera strujanja zraka). Sistemom se može upravljati ručno ili automatski.
Ventilacija u tunelu treba da obezbjedi održavanje koncentracije štetnih gasova u
okviru dozvoljenih granica i to pri maksimalnom intenzitetu saobraćaja, pri minimalnoj
brzini vožnje i pri nepovoljnim meteorološkim uslovima. Također, sistem treba da
obezbjedi određene zahtjevane uslove u slučaju požara u tunelu.
2.2.4. Sistem rasvjete u tunelu
Sistem rasvjete tunela sastoji se od prilagodnih i centralnih zona tunela. U prilagodnoj
zoni tunela predviđeno je pet režima rasvjete, koji odgovaraju intenzitetu prirodne
(vanjske) rasvjete. U centralnoj zoni predviđena su dva režima rasvjete (dnevni i noćni). I
ovim sistemom se može upravljati ručno i automatski. U dugim tunelima je instalirana
LED rasvjeta koja nudi niz prednosti u odnosu na konvencionalnu tunelsku rasvjetu
(životni vijek, nema efekta treperenja, bolja regulacija osvjetljenja, bolja bijela boja
svjetlosti itd.)
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U sistem rasvjete tunela spadaju i smjerokazne oznake za označavanje ruba kolnika. I
ova rasvjeta je izvedena u tehnologiji svjetlećih dioda. Također, u tunelima su instalirane
i svjetiljke za određivanje distance te svjetiljke za vizuelno vođenje i označavanje
evakuacionih puteva.
2.2.5. Sistem vatrodojave
Kako je ranije spomenuto da su tuneli posebno opasna mjesta na autocetama, mislilo
se prije svega na uslove nastanka požara koji vrlo lako nastane u manjem udesu, a može
prerasti u katastrofu sa ljudskim žrtvama i materijalnom štetom. Iz ovih razloga visoki su
zahtjevi za sistem vatrodojave u tunelu.
Tuneli od 500-3000 m se opremaju sljedećom opremom:
- Ovisno o dužini tunela predviđa se jedna ili više centrala dojave požara, više
analogno adresabilnih linija (petlji) dojave požara sa tačkastim optičko termičkim
detektorima požara, paralelnim indikatorima požara, ulazno-izlaznim modulima,
induktivnim kontaktima u kućištima za PP aparate i pripadajućim kablovima.
- Linearni senzorski optički kabl ugrađen na strop obje tunelske cijevi sa
pripadajućim kontrolerima optičkog kabla.
Svi signali sistema vatrodojave prenose se u centar daljinskog nadzora i upravljanja.
Na razini tunela, signali vatrodojave koriste se za upravljanje ventilacijom, rasvjetom i
prosljeđuju se saobraćajno-informacionom sistemu kako bi se ostvarilo upravljanje
promjenjivom signalizacijom. S obzirom na kritičnu ulogu za sigurnost ljudi, algoritmi
daljinskog upravljanja vezani za sistem vatrodojave implementirani su unutar opreme
tunela te je na taj način postignuta maksimalna sigurnost i pouzdanost rada.
Upravljanje s obzirom na signale vatrodojave obuhvata djelovanje na sistem
ventilacije i rasvjete. U slučaju detekcije požara automatski se aktivira požarni režim rada
ventilacije te požarni režim rada rasvjete. U požarnom režimu u tunelu, sistem daljinskog
upravljanja kontrolira ventilaciju prema posebnom režimu upravljanja, a u skladu s
odgovarajućim projektiranim algoritmima. Također, u požarnom režimu u tunelu, sistem
daljinskog upravljanja pojačava unutrašnju rasvjetu tunela.
2.2.6. Hidrantska mreža
Hidrantska mreža je stabilni sistem za gašenje požara, a sastoji se od hidrantskih
vodova i hidrantskih niša u kojima je smještena oprema za gašenje požara vodom i
pjenom. Hidrantska mreža dugim tunelima je raspoređena na svakih cca 140 m (kao i SOS
niše). Oprema kojom raspolažu hidrantske niše je sljedeća:
 rezervoar za pjenilo
 mlaznica za vodenu maglu
 mlaznica za srednje tešku pjenu
 vatrogasna cijev
 međumješalica
 priključak za napajanje vatrogasnog vozila
U tunelskim hidrantskim mrežama preporučena količina vode po RVS 9.282
(smjernice) je 1200 l/min kod 2,5 bara minimalno i 100 metara udaljenosti između
hidranata. Kapacitet – 1200 l/min omogućava rad s 4 C mlaza (52 mm) Statički tlak od 5
bara na ventilu je nužan da se osigura minimalno 4 bara pritiska na mlaznici da se dobije
rashladni mlaz s kombinirane mlaznice.
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Slika 2. Sigurnosni sistemi u tunelima8

2.3.

Osoblje za nadzor i upravljanje

Koliko god da su važni i napredni svi nabrojani sistemi, sa sistemom daljinskog
vođenja i upravljanja na čelu, najvažnija karika u cijelom sistemu su referenti za nadzor i
upravljanje saobraćajem. Oni svojim znanjem i vještinama povezuju sisteme u
funkcionalne cjeline, što je posebno izraženo u incidentnim situacijama kada sistemi rade
skupno po određenom scenariju. Svi sigurnsoni sistemi u tunelu su dovoljno napredni da
prepoznaju, upozore i prikažu određene informacije korisnicima, ali niti jedan od njih nije
namjenjen da samostalno rješava posljedice nastalog incidenta. U takvim situacijama
osoblje će koordinirano upravljati svim sistemima, a isto tako će koordinirati radom
spasilačkih službi koje su specijalizirane za rješavanje posljedica incidenata, posebno onih
većih.
Obuka referenata za nadzor i upravljanje saobraćajem provođena je kako u Bosni i
Hercegovini, tako i u regiji gdje se već duže vremena vrši nadzor i upravljanje saobraćajem
na autocestama.
2.4.

Algoritmi scenarija

Na temelju glavnih saobraćajnih projekata tunela i trase i projektovanog rasporeda
opreme za svrhe upravljanja izrađeni su predefinisani saobraćajni scenariji za različite
situacije. I ovdje su se najzahtjevniji scenariji ticali upravo tunela. Svaka tunelska cijev je
izdjeljenja u saobraćajne zone koje su usklađene sa vatrodojavnim zonama tunela.

8 Izvor nepoznat
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Predefinisane saobraćajne scenarije dijelimo na scenarije normalnog odvijanja
saobraćaja i scenarije atipičnih situacija (incidenata). Scenariji normalnog odvijanja
saobraćaja su oni scenariji koji su uključeni ili se uključuju za vrijeme normalnog
odvijanja saobraćaja pod određenim uslovima, a to su stanje CO, stanje vidljivosti i gustina
saobraćaja
Programi atipičnih (incidentnih) situacija su:
 prekoračenje dopuštene koncentracije CO i/ili vidljivosti
 pojava požara
 saobraćajna nezgoda ili zaustavljeno vozilo
 aktiviranje SOS uređaja
 radovi
Aktivnim nadziranjem saobraćaja, koji se ostvaruje vizuelnim putem preko video
nadzora i ostalih dostupnih informacija i alarma referent za upravljanje i nadzor donosi
odluku o režimu odvijanja saobraćaja, odnosno o aktiviranju pojedinog scenarija.
Na sljedećim slikama pojednostavljeno su prikazani scenariji postupanja kod tipičnih
incidentnih situacija u tunelima.

Slika 3. Požar9

Slika 4. Saobraćajna
nezgoda10

Slika 5. Zaustavljeno
vozilo11

Kako je vidljivo sa slike 3 požar je vrsta incidenta koja najviše remeti saobraćajni tok,
odnosno procedura u slučaju požara je takva da je potrebno zatvoriti obje cijevi tunela, a
ne samo onu u kojoj je došlo do požara. Susjednu cijev je potrebno zatvoriti, odnosno
osloboditi od vozila, kako bi se koristila za sigurnu evakuaciju korsinika iz cijevi
zahvaćene požarom, te za eventualno dovođenje vatrogasne jedinice u suprotnom smjeru,
što je moguće brža opcija, zbog nepostojanja smetnji od drugih vozila12.
Dr.sc. Sadko Mandžuka, dipl.ing.: „Inteligentni transportni sustavi“, Zagreb 2010 (str. 78)
Dr.sc. Sadko Mandžuka, dipl.ing.: „Inteligentni transportni sustavi“, Zagreb 2010 (str. 82)
11
Dr.sc. Sadko Mandžuka, dipl.ing.: „Inteligentni transportni sustavi“, Zagreb 2010 (str. 83)
12
Duži tuneli u skladu sa Direktivom 2004/54/EC imaju prolaze za pješake i prolaze za vozila koji međusobno
spajaju susjedne cijevi
9

10
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Kod saobraćajne nezgode ili vrste incidenta kod kojeg su blokirane obje vozne trake
(slika 4), procedura nalaže zatvaranje samo cijevi tunela u kojoj postoji incident. Obzirom
da se radi o autocesti, to podrazumijeva zatvaranje cijele dionce, odnosno kolovozne trake
od ulaza na autocestu, dok se drugom kolovoznom trakom saobraćaj odvija neometano.
Da bi se minimizirale posljedice i što prije oslobodio tunel (dionca) za saobraćaj, pored
kontrolnog centra u procesu obično učestvuju policija, ophodnja, vatrogasci, hitna pomoć,
služba naplate cestarine, auto-moto klub (informiranje korisnika i vučna služba).
Zaustavljano vozilo (slika 5) je vrsta incidentna za koju procedura nalaže da se zatvori
jedna traka u tunelu, te da se saobraćaj preusmjeri u drugu slobodnu traku, uz smanjenu
brzinu kretanja do mjesta incidenta.

3.

SIGURNOSNI ASPEKT NADZORA I UPRAVLJANJA SAOBRAĆAJEM

Incident je svaka atipična situacija koja se javi u saobraćaju i koju alarmira sistem ili
primjeti operater neposrednim opažanjem ili bude dojavljena kontrolnom centru. Tipični
incidenti koji se javljaju na autocesti i tunelima kao posebno zahtjevnim objektima sa
aspekta upravljanja su zaustavljeno vozilo, vozilo u krivom smijeru, ispadanje tereta iz
vozila, pješak, životinja, visoko vozilo i sl. Pored toga što incidenti ometaju normalno
odvijanje saobraćaja, također su potencijalna opasnost za nastanak saobraćajnih nezgoda.
U 2017. godini u tunelima na Autocesti na Koridoru Vc dogodilo se oko 290 različitih
incidenata, a od toga je 26 saobraćajnih nezgoda. I saobraćajne nezgode se registruju kao
incidenti i provode se odgovarajuće procedure koje imaju za cilj smanjivanje posljedica
nastale saobraćajne nezgode te sprječavanje nastanka većeg udesa (lančanog ili slično).
Struktura saobraćajnih nezgoda u tunelima je takva da je od njih 26, svega jedna
registrovana sa jednim teže i dva lakše povrijeđena lica, te još čatiri saobraćajne nezgode
sa sedam lakše povrijeđenih lica. Uzrok većine saobraćajnih nezgoda je neprilagođena
brzina, dok su ostali uzroci kvalificirani kao nepropisno prestorojavanje i u dva slučaja
nepropisno natovareno (visoko) vozilo. Kako su tuneli na autocesti A1 pokriveni video
nadzorom, možemo reći da smo najbolje upoznati sa uzrocima i posljedicama ovih
saobraćajnih nezgoda, te da su sve nezgode u tunelima uspješno rasvijetljene putem
snimaka video nadzora koji su ustupljeni policiji ili sudovima.
Za sve incidente su provedeni postupci u skladu sa Uputstvom za rad višeg referenta
za upravljanje i nadzor saobraćaja, što zanči da su pokrenuti odgovarajući scenariji i
obavještene sve službe potrebne za rješavanje određenog incidenta. Sve ovo je rezultiralo
da se veliki broj potencijalnih nezgoda prevenirao kroz sistem nadzora i upravljanja.
Vrlo važan segment rada centra jeste integracija svih hitnih službi u upravljanju
sigurnošću saobraćaja. Simulacije udesa i provođenje zajedničkih vježbi policije,
vatrogasnih jedinica, hitne pomoći i ohodnje autocesta doprinjelo je tome da se na
najefikasniji način odgovori u slučaju stvarnog incidenta na autocesti.
Određen prostor u poboljšanju rada sistema nadzora i upravljanja mogu se postići kroz
nadogradnju procedura za postupanje u incidentnim situacijama, implementaciju bar još
jednog punkta (COKP-a – Centar za održavanje i kontrolu prometa) kako bi se službama
koje reaguju u incidentima skratilo vrijeme intervencije, te edukacija korisnika o sigurnom
ponašanju na autocesti kao ključnom faktoru za povećanje sigurnosti na autocesti.
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4.

ZAKLJUČAK

Benefiti Inteligentnih transportnih sistema su mnogobrojni, pored povećanja
udobnosti putovanja boljim iskorištenjem saobraćajnih kapaciteta, najveći doprinos daju
sigurnosti odvijanja saobraćaja. Iako se u početku čine skupim, pozitivni ekonomski i
društveni efekti eksploatacije autoceste u potpunosti ih opravdavaju.

5.
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OPPORTUNITIES AND IMPORTANCE OF LOCAL DATABASES FOR
TRAFFIC SAFETY FEATURES, INDICATORS OF THE QUALITY OF
LOCAL SAFETY DATABASES
Дарко Петровић1, Крсто Липовац2, Драгослав Кукић3
Резиме: Савремен приступ безбедности саобраћаја подразумева успостављање система
управљања безбедношћу саобраћаја, стратешки приступ унапређењу безбедности и сталном
праћењу испуњености стратешки дефинисаних циљева. Основа рада система управљања
безбедношћу саобраћаја је доношење квалитетних и благовремених управљачких одлука
заснованих на адекватним анализама постојећих података. У управљању на основу података
долази до колизије два захтева, захтева да се систем што боље опише, што већим бројем
коректних података, али и захтева да се препознају најзначајнији подаци и на основу њих
доносе одлуке. Квалитетан одабир управљачке одлуке зависи од веродостојности података,
као и од начина сагледавања података и њихове анализе. Како би се рад локалних самоуправа
заснивао на подацима, неопходно је извршити систематизацију података од значаја за
безбедност саобраћаја и препознати основне анализе и показатеље на основу којих ће се
формирати управљачке одлуке. У овом раду приказан је модел локалне базе података,
основни сетови података који су препознати као значајни, као и тенденције у успостављању
модела анализа ових података као подршке систему управљања безбедношћу саобраћаја.
Посебан допринос овог рада представља предлог ширег списка индикатора квалитета
локалних база података о обележјима безбедности саобраћаја.
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Abstract: A modern approach to traffic safety implies the establishment of a traffic safety
management system, a strategic approach to improve safety and continuously monitoring the
fulfillment of strategically defined objectives. The basis of the traffic safety management system is
the adoption of quality and timely management decisions based on adequate analysis of existing
data. In the management based on the data there is a collision of two requests, to describe the system
as much as possible, greater number of correct data, but also demands that the most important data
be recognized and be used for making decisions based on them. A high-quality selection of a
management decision depends on the credibility of the data, as well as on the ways in which data
can be viewed and analyzed. In order to base the work and decisions on the data in municipalities,
it is necessary to carry out the systematization of data that are significant for traffic safety and to
identify the basic analyzes and indicators on the basis of which the management decisions will be
formed. This paper presents the model of a local database, basic data sets that are recognized as
significant as well as tendencies in establishing a model of analysis of these data in support of traffic
safety management system. A special contribution of this paper is the proposal of a broader list of
indicators of the quality of local data bases on traffic safety features.
Keywords: local databases, local community, analysis, quality indicators

1.

УВОД

Данашњи системски приступ безбедности саобраћаја представља значајан
заокрет у односу на досадашње приступе безбедности саобраћаја. Фокус деловања
померен је са саобраћајних незгода на погинуле и повређене, кроз управљање које
се заснива на принципу да људски живот не треба да буде угрожен потребама за
путовањем, односно да не постоји прихватљиви број погинулих или тешко
повређених у саобраћају. Управљати безбедношћу саобраћаја значи , на основу
стратегија, деловати кроз јасно организован систем у циљу достизања дефинисаних
циљева. За успостављање ефикасног заштитног система неопходно је располагати
релевантним подацима који описују постојећи ниво безбедности саобраћаја и
његове промене. Квалитетне базе података треба да омогуће анализу постојећег
стања на основу којег треба успоставити циљеве и препознати најефикасније мере
за њихово достизање. Значај података за управљање безбедношћу саобраћаја
препознат је и националном Стратегијом безбедности саобраћаја Србије (2015.2020.година). У стандарду безбедности саобраћаја ISO 39001 препозната је потреба
за евидентирањем података, спровођењем анализа и усмеравањем активности.
Свако системско деловање у области безбедности саобраћаја инсистира на
постојању квалитетних база података кроз које се систем прати и усмерава.
Законом (ЗоБС Члан 13.) и националном Стратегијом локалним самоуправама су
додељене обавезе креирања и усвајања локалних Стратегија. Национални систем
безбедности саобраћаја у Републици Србији ослања се на потенцијал локалних
самоуправа као носилаца мера и активности безбедности саобраћаја. Израдом
стратегија и акционих планова локалне самоуправе преузимају одговорност за
достизање препознатих циљева. Идентично као и на националном и на локалном
нивоу системски приступ мора бити заснован на подацима о обележјима
безбедности саобраћаја. Квалитете, оперативне и стручно успостављане базе
података су основ за доношење стручних и ефикасних управљачких одлука, чиме
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локална самоуправа повећава ефекат употребљених финансијских средстава и
осигурава њихов дугорочан ефекат.

2.

2.1.

ЗНАЧАЈ ЛОКАЛНИХ БАЗА ПОДАТАКА ЗА СИСТЕМСКО
УПРАВЉАЊЕ - МОДЕЛ УСПОСТАВЉАЊА
Значај локалних база података о обележјима безбедности саобраћаја

Значај података о обележјима безбедности саобраћаја за успостављање система
безбедности саобраћаја и управљање системом иницијално је препознато у теорији
од стране научне јавности. Управљање на основу података интегрише научне
методе у рад експерата и стручњака из области безбедности саобраћаја. Доследно
евидентирање података и њихова организација унутар база омогућава објективне
анализе проблема безбедности саобраћаја. Мере безбедности саобраћаја које се
темеље на перманентним, квалитетним и на науци заснованим анализама, дају
најефикасније резултате у погледу смањења саобраћајних незгода и последица
саобраћајних незгода (Липовац, 2016).
Агенција за безбедност саобраћаја је 2014. године успоставила „Јединствену
базу података о обележјима безбедности саобраћаја“, која је својим садржајем и
организацијом уврстила Србију у водеће земље региона у погледу праћења података
од значаја за безбедност саобраћаја. Како је Савет за безбедност саобраћаја
препознат као централно тело на локалном нивоу, задужено за координацију
послова безбедности саобраћаја и рад са другим кључним носиоцима, апсолутно је
оправдано очекивање да управо Савет буде покретач успостављања база података и
носилац њиховог рада.
Суштинско разумевање проблематике безбедности саобраћаја подразумева и
јасно схватање да је за успостављање и управљање системом безбедности
саобраћаја потребан далеко шири скуп података од оних који се односе на
саобраћајне незгоде, а који су традиционално били основа за рад. Савет за
безбедност саобраћаја треба да преузме иницијативу, како би локална самоуправа
поседовала детаљну слику о безбедности саобраћаја на својој територији, далеко
детаљније него што је описују доступни подаци републичких институција.
2.2.

Модел успостављања локалних база података о обележјима безбедности
саобраћаја

Носиоци система безбедности саобраћаја у локалним самоуправама треба својим
радом да следе националне тенденције и да настоје да јачају систем безбедности на
локалу. Иницијални корак у успостављању система на локалу је дефинисање
стратешких докумената и јасних циљева. Основа за достизање ових циљева је
креирање локалних база података о обележјима безбедности саобраћаја.
Имајући у виду скромне кадровске капацитете у области рачунарских
технологија у локалним самоуправама, успостављање једне свеобухватне и сложене
базе података представља велики изазов. Како би се олакшао процес предложени су
основни кораци успостављања базе података на локалу:
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 Анализа примера добре праксе. Иницијално је неопходно да се препознају
примери добре праксе, како би се прихватила добра искуства, али и предупредили
проблеми који су већ примећени у пракси. Тренутни подаци указују да је значајан
број локалних самоуправа у Србији успоставио базе података о обележјима
безбедности саобраћаја, а чија искуства у раду могу допринети бољем
пројектовању и планирању, као и поређењу успешности појединих решења. У
овом кораку потребно је сагледати структуре доступних података, организацију и
доступност података. Тенденција може бити усмерена на проналажење локалне
самоуправе сличне величине и демографских карактеристика која је већ
успоставила базу података и детаљну анализу конкретног примера у примени.
 Препознавање локалних институција које ће бити носиоци појединих сетова
података. У овом кораку потребно је препознати све значајне институције
безбедности саобраћаја на локалном нивоу, али и оне пратеће чији рад утиче на
поједине сегменте саобраћаја. Број ових чинилаца директно зависи од величине
локалне самоуправе, треба настојати да се обавезно препознају основне
институције без чијег учешћа база података губи своју сврху, али и чиниоци који
својим деловањем описују специфичности одређене локалне самоуправе.
Потребно је размотрити и комуникационе корелације и преклапања надлежности
међу појединим институцијама.
 Дефинисање основних сетова података. За све институције које су препознате као
носиоци потребно је евидентирати доступну структуру података, али и формирати
предлог структуре података коју треба у будућности да успоставе. Свака
институција предложе структуру података из свог домена рада, од значаја за
безбедност саобраћаја, а која ће бити имплементирана у базу. У овом кораку треба
настојати да се формирају сетови података који ће што потпуније описати
саобраћајни систем.
 Определити специфичности локалне самоуправе које треба да буду обухваћене
подацима. У овом кораку треба препознати специфичности које има саобраћајни
систем једне локалне самоуправе. Специфичности се могу односити на поједине
саобраћајне активности које су изузетно истакнуте, социо-економске,
демографске и друге карактеристике. (велики транзитни саобраћај, истакнути
бициклистички саобраћај, туристичке атракције, доминантна индустријска зона,
близина границе и сл.)
 Дефинисање основних захтева у погледу обавезних извештаја. У овом кораку
потребно је, на основу захтева кључних носилаца, дефинисати и поједине
извештаје који треба да се генеришу аутоматски. Ови извештаји треба да укрштају,
обухватају све расположиве податке од значаја за поједине структуре и да имају
своју употребну вредност у раду институција (у процесу планирања, праћења и
евалуације активности)
 Анализа неопходне хардверске инфраструктуре за складиштење података. На основу
дефинисане структуре података која се треба наћи у бази и процене обима тих
података потребно је планирати неопходан хардвер и његов капацитет (место на којем
ће подаци бити организовани и чувани). Досадашња искуства указују да је ово један
од преломних корака у успостављању база података, јер захтева значајна финансијска
улагања, како иницијална тако и током рада базе. Поред хардверских, у овом кораку
треба пројектовати и трошкове одржавања хардвера и софтвера који подржава рад
базе података. Постојећа пракса указује на примере база података које су организоване
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као канцеларијске (desktop) верзије са ограниченим бројем корисника и доступношћу
у оквиру интерних домена, док савремене тенденције усмеравају на серверске базе
података (online) које чак могу бити складиштене у cloud системима.
 Анализа неопходних кадровских капацитета за успостављање, развој и
сервисирање базе података. У овом кораку треба пројектовати број и структуру
кадрова који ће бити задужени за обезбеђивање података у оквиру сваке
институција, као и за сетовање података у саму базу (припрему и прилагођавање
података одређеној структури). У овом кораку треба имати у виду компетентност
особља које бити усмерено на рад са базом, јер целокупан систем почива на раду
ових људи.
 Припрема динамичког плана успостављања и развоја базе података. Да би се
успоставила свеобухватна база података о безбедности саобраћаја треба имати
јасно дефинисане све фазе, јер то свакако није могуће урадити у једном потезу. За
све ове фазе потребно је дефинисати временски оквир, садржај и неопходне
ресурсе, као и носиоце сваке фазе.
Практично, успостављање база података подразумева организацију складиштења
података и начина приступа тим подацима. Светска пракса у овој области превазишла
је први корак, постојање и релевантност скупова података и тренутно акценат рада
стручне јавности је на успостављању модела за квалитетну анализу података. Анализе
података развијају се кроз научно доказане моделе, који практичном применом треба да
успоставе корелацију између података и стварног стања. Функционалности локалне
базе података о обележјима безбедности саобраћаја треба да буду усмерене на
задовољење потреба за стручним анализама на основу којих ће се доносити практичне
конкретне управљачке одлуке и пратити њихов ефекат, а све у домену могућности које
својим капацитетима може да прати локална самоуправа. Како би се оптимизовао и
унапредио рад на анализи података успостављају се напредне апликације - софтверска
решења у која су имплементирани научни модели анализе података. Ове апликације
треба да омогуће једноставно сагледавање података, лакшу доступност и
прилагодљивост анализе специфичним захтевима и тиме вишеструко увећају
употребну вредност података.
Успостављање савремених база о обележјима безбедности саобраћаја, са пратећим
апликацијама представља најзначајнију подршку системском управљању, омогућава
усмеравање на приоритетне проблеме и праћење ефеката реализованих мера.
Секундаран ефекат успостављања базе података на локалном нивоу огледа се кроз
допринос: међуинституционалној сарадњи,унапређењу комуникације међу носиоцима
система, координацији рада кључних институција безбедности саобраћаја,
посвећености раду у области безбедности саобраћаја, транспарентности ефеката
реализованих мера и активности, јачању стручних капацитета локалне самоуправе,
дигитализацији података у институцијама, интегрисању нових институција у послове
безбедности саобраћаја, промовисању стратешких циљева и сл.
База података и практична употреба ових података представљају значајан мотив да
све институције које су одговорне за одређене сетове података унапреде свој однос
према значају података које прикупљају. Институције ће бити усмерене на
преиспитивање релевантности података и на дефинисање строгих процедура за њихово
прикупљање. Након иницијалног периода, периода „дечијих болести“, носеће
институције система безбедности саобраћаја ће морати да унапреде све нејасноће око
преклапања надлежности и да јасно дефинишу одговорности.

259

Дарко Петровић, Крсто Липовац, Драгослав Кукић
ПОТЕНЦИЈАЛ И ЗНАЧАЈ ЛОКАЛНИХ БАЗА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА,
ИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА ЛОКАЛНИХ БАЗА

2.3.

Основна структура локалних база података о обележјима безбедности
саобраћаја

Национална јединствена база података о обележјима безбедности саобраћаја
може послужити као основа за успостављање локалних база. Структура Националне
базе усаглашена је са потребама националне стратегије безбедности саобраћаја, што
је потребно пренети и на ниво локалних самоуправа. Сетови података који су
препознати на националном нивоу, свакако у великој мери треба да фигуришу и у
локалним базама, уз тенденцију да се ти подаци допуне детаљнијим и новим
структурама које су битне за рад локалних институција безбедности саобраћаја.
У складу са постојећом праксом у Републици Србији могу се препознати
основни сетови података који треба да фигуришу у локалним базама података о
обележјима безбедности саобраћаја. Основни сетови података које је пожељно
обухватити локалним базама података о обележјима безбедности саобраћаја су:
 Подаци о саобраћајним незгодама. При успостављању овог сета података треба
имати у виду да саобраћајна полиција прикупља податке о незгодама, да је од 2015.
године за сваку незгоду дефинисана локација GPS подацима, као и да су подаци
којима су описане саобраћајне незгоде усклађени са CADaS-ом.
 Подаци о учесницима саобраћајних незгода. При успостављању овог сета података
треба обезбедити заштиту свих личних података учесника у незгодама, а
омогућити приступ подацима који се односе на пол, старост, својство учешћа,
тежину последица и сл.
 Подаци о путевима и њиховима карактеристикама. При успостављању овог сета
података треба обухватити државне путеве и локалне путеве на територији
локалне самоуправе. Овај сет података зависи од активности локалног управљача
пута, може да интегрише евиденцију сигнализације на путу (катастар
саобраћајних знакова и опреме), инфраструктуру, постојеће пројекте од значаја за
безбедност саобраћаја, податке о посебним зонама (зоне успореног саобраћаја,
зоне основних школа, пешачке зоне и сл.), податке о простору посебних намена
(бициклистичким стазама и тракама, пешачким стазама, паркинзима,
стајалиштима и сл.). Са аспекта безбедности саобраћаја овај сет треба да носи
податке о ризицима на путевима, квалитету осветљења, податке о опасним
местима, податке о проверама безбедности саобраћаја, податке о реализованим
мерама унапређења безбедности пута и сл.
 Подаци о индикаторима понашања учесника у саобраћају. Овај сет података треба
да садржи индикаторе о понашањима учесника у саобраћају за конкретну локалну
самоуправу. На националном нивоу Агенција за безбедност саобраћаја прикупља
ове податке према полицијским управама, међутим локална самоуправа треба да
покрене сопствена периодична истраживања индикатора како би се утврдиле
релевантне вредности које уважавају специфичности учесника на територији
локалне самоуправе, а не према полицијској управи.
 Подаци о ставовима учесника у саобраћају о ризицима, опасностима и актуелним
законским одредбама. Овај сет података прикупља се анкетирањем учесника у
саобраћају. Агенција за безбедност саобраћаја прикупља податке за ниво
полицијских управа, што су подаци који се иницијално могу користити. Услед
специфичности окружења, социо-економских карактеристика и свести
становништва ови подаци се значајно разликују и међу општинама једне локалне
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самоуправе. Развој система управљања усмерава на прикупљање ових података по
општинама.
 Подаци о релативним показатељима безбедности саобраћаја. У оквиру овог сета
података одабран је скуп релативних показатеља стања безбедности саобраћаја
који је значајан за креирање управљачких одлука. Релативни показатељи доводе
директне показатеље безбедности у саобраћаја (бр. незгода, погинулих,
повређених и сл.) у везу са другим значајним подацима специфичним за једну
територију (бр. становника, бр. регистрованих возила, пређене километре, дужину
путне мреже и сл.). Овај сет података зависи од научног приступа који се користи
као подршка систему управљања безбедношћу.
 Подаци о возилима регистрованим на територији локалне самоуправе. Овај сет
података садржи основне податке о возном парку становника на територији једне
локалне самоуправе. Подаци треба да буду усклађени са законом о заштити
података о личности, али треба да омогући анализу старости и структуре возног
парка. Овом сету података било би значајно придодати податке о техничким
прегледима, пређеној километражи и сл.
 Подаци о реализованим мерама и активностима. Овај сет података треба да
садржи све пројекте, мере и активности које су реализоване у локалној
самоуправи. Пожељно је да подаци о овим пројектима буту просторно везани за
одређену локацију и подручје. Овај сет података треба да пружи преглед
реализованих истраживања кроз кратке прегледне извештаје или кроз конкретне
саобраћајне пројекте на локацијама. Као додатна група података могу се поставити
подаци о циљевима дефинисаним у стратешким документима.
Наведени скупови података представљају основу за успостављање квалитетне
базе података о обележјима безбедности саобраћаја, али постојање ових података и
њихово складиштење без конкретне употребне вредности и анализа не може
остварити никакав допринос у раду система безбедности саобраћаја. Као подршку
оваквој бази података потребно је формирати апликацију за анализу података. Ова
апликација треба да буде увезана са свим подацима и да омогућава израду анализа
које су усклађене са постојећим научним моделима. Апликативно решење треба да
омогући преглед стања безбедности саобраћаја током периода не краћег од 3 године,
да омогући анализу трендова и просторну анализу свих геореференцираних
података.
2.4.

Индикатори квалитета локалних база података о обележјима
безбедности саобраћаја

У процесу успостављања база података потребно је учинити велики број корака
који су узрочно последично повезани, а који морају да буду усмерени ка
јединственом циљу. На основу досадашњих искустава у раду са базама података у
области безбедности саобраћаја формиран је предлог сета индикатора квалитета
успостављене базе података. Основни сет, први ниво индикатора квалитета база
података дат је у табели испод, са описима индикатора. Сваки индикатор који је
описан у табели број 1 представља индикатор I нивоа и описан је скупом индикатора
II нивоа (подиндикаторима) који су описани индикаторима III нивоа. Овакав модел
рангирања и повезивања индикатора може се искористити као основа за
бенчмаркинг локалних база података о обележјима безбедности саобраћаја.
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Табела 1. Основни сет индикатора квалитета локалних база података
Индикатор
Опис
Односи се на скупове података дефинисаних основним сетовима
Квалитет основних
податка (сетови приказани у тачки 2.3). За сваки основни сет су
сетова података
дефинисани индикатори који описују конкретан сет података.
Односи се на сетове података који су придодати уз основне као
Квалитет додатних
специфични, а који могу садржати специфичности локалне
сетова података
самоуправе.
Описује начин на који се приступа бази података, односно
Доступност базе
усмерење на одређену структуру корисника, или на општу
података
популацију, или је извршена делимична контрола приступа.
Одређује начин на који се користе подаци базе, кроз инсталиране
апликације, примену научних метода и усвојених модела анализе.
Обрада података Овај индикатор квалификује и у коликој мери су сви постојећи
анализе
подаци коришћени у овим анализама, као и могућности за
аутоматизацију и генерисање извештаја.
Описује заступљеност/активност институција и њихових података
Институционална
у бази података. Разматрају се националне и локалне институције
подршка
као и поједини субјекти са терена.
Описује квалитетно планирање развоја базе података и начин на
Континуитет који је организована доступност података са свим институцијама
одрживост
које су укључене.
Описује у којој мери постојећа база користи стручњацима у
Примењивост у раду њиховом раду, који су основни доприноси ове базе и даје
смернице за унапређење практичности
Описује на који начин је успостављен систем одржавања и
провере структуре података, људске и софтверске ресурсе који се
Унапређивање и
користе у процесу одржавања исправног рада базе података. Овај
одржавање
индикатор описује и могућности - еластичности базе података у
погледу надограђивања нових сетова и модела за анализу.

У табели испод приказани су примери индикатора II ниво (подиндикатори), који
ближе описују индикаторе I нивоа.
Табела 2. Индикатори II нивоа - подиндикатори квалитета локалних база
података
Индикатор I
Индикатор II нивоа - подиндикатори
нивоа
Период за који су подаци доступни, обнова података;
Извор података, начин дефинисања доступности
Структура незгода које су евидентиране (са настрадалима,
материјалном штетом и сл.);
Подаци о саобраћајној незгоди;
Квалитет
Подаци о присуству алкохола и психоактивних супстанци;
основних сетова
Усклађеност сета податка (CADaS);
података4
Подаци о времену незгоде на мрежи саобраћајница;
Подаци о локацији незгоде;
Подаци о месту незгоде;
Подаци о факторима доприноса;
Повезаност незгоде са подацима о учесницима;
Повезаност незгоде са подацима о возилима;

4

Пример подиндикатора односи се на основни сет података о сабраћајним незгодама
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Квалитет
додатних сетова
података5

Доступност базе
података

Обрада података
- анализе

Институционална
подршка

Континуитет одрживост

Примењивост у
раду

5

Могућност приказа на карти - мрежи саобраћајница;
Подаци о условима у саобраћају и временским приликама;
Подаци о извршеном увиђају;
Подаци о изгледу места незгоде (видео/фото);
Веродостојност и објективност података;
Процена трошкова незгоде;
Локација пружних прелаза;
Изглед пружног прелаза (видео/фото);
Евиденција опреме пружног прелаза;
Евиденција недостатака на пружном прелазу;
Надлежност на пружном прелазу;
Габаритна ограничења пружног прелаза;
Подаци о надлежностима на елементима прелаза;
База креирана као серверска са интернет конекцијом;
База креирана као серверска са ограниченим бројем корисника;
База креирана као серверска између институција;
Прихватљивост модела приступне форме;
Контрола приступа;
Окружење базе - оцена корисника;
Даљински приступ подацима;
Интегрисана упутства за коришћење базе;
Постојање обуке за кориснике базе;
Примена научних модела за обраду;
Постојање модела анализа - усаглашена структура;
Свеобухватност анализе података;
Анализа испуњености Стратешких циљева, локалних и националних
Могућности креирања сопствених анализа;
Прилагодљивост извештаја;
Могућности експорта података без анализе;
Рад апликације за црне тачке;
Рад апликације за анализу саобраћајне сигнализације;
Рад апликације за препознавање локација за појачану контролу
саобраћајне полиције;
Рад апликација за праћење активности одржавања путева;
Структура институција које достављају податке;
Учешће релевантних носилаца система безбедности саобраћаја;
Повезаност са радом Националних институција;
Усаглашеност са Националном базом података;
Институција у чијој је надлежности база;
Праћење рада од стране стручне и политичке јавности;
Организација одржавања базе података;
Неопходне хардверске компоненте за рад базе;
Периодичност достављања података;
Рад базе без прекида;
Планирање фаза развоја и надоградње база и апликација;
Број корисника базе података;
Број стручних корисника базе података;
Дефинисање циљева безбедности саобраћаја;
Усмеравање мера и активности;
Праћење ефеката мера и активности;

Пример подиндикатора односи се на додатни сет података о пружним прелазима
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ПОТЕНЦИЈАЛ И ЗНАЧАЈ ЛОКАЛНИХ БАЗА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА,
ИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА ЛОКАЛНИХ БАЗА

Унапређивање и
одржавање

3.

Евидентирање реализованих активности;
Праћење стратешких циљева;
Појављивање нежељених корисника;
Заштита података;Одржавање хардвера;Одржавање софтвера;
Складиштење података;Прилагодљивост хардвера;
Прилагодљивост софтвера; Анализа ефикасности унапређења;

ЗАКЉУЧАК

У процесу успостављања система безбедности саобраћаја и његовог развоја
неопходно је да се прате подаци о обележјима безбедности саобраћаја. Свака
локална самоуправа свој рад треба да темељи на квалитетним, научно заснованим,
анализама. Републичке базе података пружају основу за иницијалан рад локалних
институција безбедности саобраћаја, али уколико се жели постићи ефикаснији рад
и обезбедити достизање стратешки дефинисаних циљева, локална самоуправа мора
владати и анализирати податке са своје територије далеко детаљније и усмереније
од институција на републичком нивоу.
У овом раду представљени су основни кораци успостављања локалних база
података о обележјима безбедности саобраћаја, као и индикатори квалитета базе.
Ови индикатори могу се користити и као смерница у дефинисању захтева при
успостављању базе података, али и као елементи за праћење рада већ постојећих
база података.

4.
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АНАЛИЗА ИСКУСТАВА ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА У ПРИМЕНИ
ДВОТРАЧНОГ ПУТА „2+1“ СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА
ANALYSIS OF EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES IN THE
APPLICATION OF THE TWO-LANE ROAD "2 + 1" FROM THE
ASPECT OF TRAFFIC SAFETY
Милош Петковић1, Немања Степановић2, Аница Коцић3
Резиме: Путеви представљају значајне ресурсе и најважније јавне инвестиције једне земље.
Путна мрежа представља основу за добро функционисање свих аспеката једне државе, а
двотрачни путеви за двосмерни саобраћај се издвајају као један од најзначајнијих
функционалних делова путне мреже. Значај ових путева се огледа у високом процентуалном
учешћу у укупној путној мрежи и величини транспортног рада који се на њима реализује. Са
функционалног аспекта код двотрачних путева често је немогуће обезбедити захтевани ниво
услуге путева тј. неометано и безбедно кретање возила у главном саобраћајном току, уз
реализовање жељених брзина. Достизање захтеване ефикасности и очување безбедности
иницира примену неконвенционалних решења у пројектовању двотрачних путева. Искуства
европских земаља указују да примена профила двотрачног пута „2+1“ може бити адекватно
решење, јер се рационалним улагањем повећава могућност претицања, капацитет путева,
ниво услуге и ниво безбедности у саобраћајном току. Овај профил чине две саобраћајне траке,
по једна за сваки од смерова вожње и једна трака за претицање која се наизменично користи.
Циљ овог рада се огледа у сагледавању најбољих пракси европских земаља у примени
претходно поменутог профила и у указивању на могућности унапређења мреже двотрачних
путева у нашој земљи.
Кључне речи: ефикасност саобраћаја, безбедност саобраћаја, „2+1“, траке за претицање
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АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Abstract: Roads are valuable resources and the most important public investment of a country. Road
network is the basis for the good functioning of all aspects of a country, and two-lane national roads
are one of the most important functional part of the road network. The significance of these roads is
reflected in high participation percentage in the total road network and the size of the transport work
that is actualized on them. According to general understanding of the functional system of roads it
is often impossible to provide a high level of service (safe and undisturbed movement of vehicles
on the roads) with realization of optimal speed. Reaching wanted efficiency and maintaining safety,
needs application of unconventional solutions in the design of two-lane roads. The experience of
European countries indicates that the application of the two-lane profile "2 + 1" can be an adequate
solution, because rational investment increases the possibility of overtaking, road capacity, level of
service and level of safety in the traffic flow. This profile consists of two traffic lanes, one for each
of the driving directions and one lane for overtaking, used interchangeably. The aim of this paper is
to look at the best practices of European countries in the application of the aforementioned profile
and in pointing out the possibility of improving the network of two-lane roads in our country.
Keywords: traffic efficiency, traffic safety, "2 + 1", overtaking lanes

1.

УВОД

Путеви представљају значајне ресурсе и најважније јавне инвестиције једне
земље, док путна мрежа представља основу за добро функционисање свих аспеката
једне државе. Као један од најзначајнијих функционалних делова ванградске путне
мреже издваја се мрежа двотрачних путева за двосмерни саобраћај. Значај ових
путева се огледа у високом процентуалном учешћу у укупној путној мрежи и
величини транспортног рада који се на њима реализује. Другим речима, двотрачни
путеви чине 88,66% примарне путне мреже Републике Србије. Са друге стране, у
2015. години 27,5% саобраћајних незгода са смртним исходом се догодило управо
на ванградским путевима (OECD, 2017). Подаци из 2016. године добијени од стране
Агенције за безбедност саобраћаја приказују да најчешће одабрани тип из групе
типова саобраћајне незгоде са два возила – без скретања, код саобраћајних незгода
са погинулим лицима, јесте чеони судар (58).
На ванградским путевима, чеони судар спада у веома чест и најтежи тип
саобраћајне незгоде. Овај тип саобраћајних незгода је карактеристичан за двотрачне
путеве, јер у процесу маневра претицања, возач који је започео маневар прелази у
супротну траку, намењену за кретање возила из супротног смера, и додатно се
излаже ризику од саобраћајне незгоде. Поред тога, на овим путевима је такође чест
случај излетања возила са пута. OECD-ов извештај из 1999. године указује на
доминантно учешће чеоних судара возила као и излетања са пута у укупном броју
саобраћајних незгода у многим земљама. (OECD / RTR, 1999) Ова два најчешћа типа
незгода узроковала су 61% настрадалих у Француској, 67% у Швајцарској, 54% у
Мађарској, 51% у Данској и 64% на профилу полу-аутопута у Финској. У 2006.
години у Немачкој, 71% настрадалих у саобраћајним незгодама на руралним
путевима последица је ова два типа незгода. (Ripcord - iSEREST, 2008).
Са функционалног аспекта код двотрачних путева често је немогуће обезбедити
висок ниво услуге путева тј. неометано и безбедно кретање возила у главном
саобраћајном току, уз реализовање жељених брзина. Достизање захтеване
ефикасности и очување безбедности иницира примену неконвенционалних решења
у пројектовању двотрачних путева. Искуства европских земаља указују да примена
додатних трака за претицање може бити адекватно решење, јер се рационалним
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улагањем повећава могућност претицања, капацитет путева, ниво услуге и ниво
безбедности у саобраћајном току. Поред тога, посебан акценат се ставља на примену
двотрачног пута са профилом „2+1“. Овај профил карактерише континуитет
додатне траке за претицање која се наизменично користи, као што је приказано на
слици 1.

Профил двотрачног пута „2+1“ (Derr, B. R., 2003)

Циљ овог рада се огледа у сагледавању најбољих пракси европских земаља у
примени претходно поменутог профила и у указивању на могућности унапређења
мреже двотрачних путева у нашој земљи.

2.

ДОДАТНЕ ТРАКЕ ЗА ПРЕТИЦАЊЕ

Траке за претицање представљају проширење попречног профила пута за једну
или две траке (за један или оба смера вожње) како би се унапредила могућност за
претицање. Оно што је суштинско јесте да трака за претицање функционише на исти
начин као и додатна трака на успону за спора возила. Кључна је разлика у положају
трака у ситуационом плану. Додатна трака на успону представља траку намењену
теретним возилима која због лоших возно-динамичких карактеристика не могу да
задрже адекватну брзину кретања. Тешка теретна возила се престројавају у додатну
траку, омогућавајући осталим категоријама возила у току да их безбедно претекну.
За разлику од додатних трака на успонима, трака за претицање може бити изведена
на локацијама ван специфичног успона са циљем побољшања услова за претицање.
Сукцесивним отварањем и затварањем ових трака омогућава се равноправан
третман и задовољење захтева за оба смера вожње.
На основу претходних студија утврђено је да траке за претицање могу повећати
ниво услуге и безбедност двотрачних путева (Emoto & May 1988; Staba et al. 1991;
Taylor & Jain, 1991). Одсеци на којима је изведена трака за претицање у оквиру којих
постоје раскрснице, представљају велики проблем за безбедност саобраћаја, стога
је много повољније извести траку за претицање на деоници пута између два чвора
како би се токови прерасподелили на деоници. Отварање и затварање трака за
претицање најчешће имају негативан утицај на безбедност саобраћаја, а дужина
прелазних зона зависи од постављеног ограничења брзине на деоници.
Према приручнику HCM2010 (Highway Capacity Manual), траке за претицање као
мере побољшања услова у саобраћају изводе се искључиво на равничарском и
брдовитом терену. На специфичним успонима (успони са уздужним нагибом већим
од 3%, односно дужином од 900 m), разматра се увођење додатне траке на успону,
односно паду. Посматрано преко основих параметара којима се дефинише ниво
услуге, ови елементи заправо повећавају просечну брзину тока, односно смањују
проценат временских застоја, смањујћи укупно време путовања возила на деоници.
На слици 2 дат је приказ показатеља, проценат времена путовања у колони, на
двотрачном путу са и без додатне траке траке за претицање.
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Ефекат додатне траке за претицање (Harwood & Hoban, 1987)

Са дијаграма се може уочити да ефекат од извођења траке за претицање има
утицај на смањење процента временских застоја за око 20% у дужини пута на коме
се налази трака за претицање. Тамо где се трака за претицање завршава, вредност
временских застоја се у зависности од повећања дужине, повећава до почетне
вредности, шематски је ово растојање око 4 миље (6,5 километара).
Повременим отварањем траке за претицање на равничарском или брдовитом
терену омогућава се корисницима путничких аутомобила да изврше безбедно
маневар претицања споријих возила у току и на тај начин да смање своје време
путовања. Циљ је хомогенизација услова у саобраћајном току, односно повећање
нивоа услуге путничких аутомобила. Након отварања траке за претицање, проценат
возила који се кретао у колони, напушта колонску вожњу и наставља даље своје
кретање без утицаја споријих возила, док спорија возила настављају кретање својом
динамиком. Из овога се закључује да се ефекат од траке за претицање манифестује
на побољшање услова у саобраћајном току и до неколико километара након
затварања траке за претицање.

3.

ИСКУСТВА ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА У ПРИМЕНИ ДВОТРАЧНОГ
ПУТА „2+1“

Предности примене додатних трака за претицање утицале су на промену
концепта пројектовања двотрачних путева. Наиме у последњих тридесет година на
мрежама путева широм Европе појављују се двотрачни путеви са профилом „2+1“.
Другим речима, у циљу ефикаснијег и безбеднијег функционисања саобраћајног
тока, концепт додатних трака се примењује дуж целог путног правца, где се уз
сукцесивно отварање траке за претицање, бржим возилима у току омогућава да
реализују маневар претицања споријих возила. Сукцесивним отварањем и
затварањем ових трака омогућава се равноправан третман и задовољење захтева за
оба смера вожње. На овај начин у попречном профилу се увек налазе три
саобраћајне траке од којих је средишња трака наизменично резервисана за сваки
смер вожње. (слика 3) У даљем делу рада ће бити приказан преглед искустава
европских земаља у примени овог профила пута.
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Примери двотрачног пута „2+1“ у Европи

Дизајн пута „2+1“ је имплементиран у многим европским земљама. Финска,
Немачка и Шведска су заједно изградили више од 1.000 километара „2+1“ путева.
Овакав профил путева се може видети и на мрежи путева у Француској, Италији,
Шпанији и Великој Британији. У Ирској је, такође, у току програм изградње нових
„2+1“ путева на скоро 30 процената државних примарних путева. (McGregor et al,
2009). У наредним поглављима биће приказана искуства европских земаља као и
упоредна анализа услова примене, начина примене као и остварених бенефита са
аспекта безбедности саобраћаја.
3.1.

Шведска

Од раних 50-их, па све до 90-их година мрежа магистралинх путева у Шведској
се брзо развијала и у основи је била базирана на четири типа путева. Између ових
функционалних категорија путева, постојала је значајна разлика у капацитету,
безбедности, трошковима изградње и одржавања, просторног захвата и утицаја на
животну средину. Најчешће коришћени путеви у том периоду су били двотрачни
путеви ширине 13 метара, које су чиниле две саобраћајне траке ширине 3,75 метара
и две зауставне траке ширине 2,75 метара.
Алтернативнe варијанте овом путном профилу представљене су 90-их година
прошлог века са циљем повећања безбедности саобраћаја. Тада су деонице путева
биле организоване делом као пут са две возне траке ширине 5,5 m и две зауставне
траке, ширине 1,0 m или као „2+1“ профил са променом усмерења средишње траке
на сваких 1,0 - 2,5 km. (слика 4) Раздвајање смерова било је извођено путем
хоризонталне сигнализације употребом бојила и маркера.

Oрганизација попречног профила пута ширине 13 m (Bergh & Carlsson, 2005)

Када је реч о безбедности саобраћаја, иако је процењено да је концепт путева
ширине 13 метара безбеднији од класичних двотрачних путева ширине 9 метара,
испоставило се да широке траке нису довољно адакветне са аспекта безбедности
саобраћаја. Према анализама безбедности, скоро 100 људи погине, а око 400 људи
доживи тешке телесне повреде сваке године на путевима ширине 13 метара. То чини
25% свих саобраћајних незгода са смртним исходом и 20% свих незгода са тешким
телесним повредама. Главни проблем, који фигурише у 50% незгода на свим
двотрачним путевима представља излетање возила са коловоза и чеони судари. Из
тог разлога је шведска путна организација почела програм који је имао за циљ
побољшање нивоа безбедности саобраћаја на путевима. (Carlsson, A., 2009) У
оквиру овог програма, главна мера која је промовисана била је употреба заштитних
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ограда које су изведене уз помоћ челичних ужади са циљем физичког раздвајања
смерова на постојећим „2+1“ путевима. Притом је извршена анализа безбедности,
где је праћено стање броја саобраћајних незгода са материјалном штетом, са
повређеним и погинулим лицима. Резултати те анализе су приказали следеће:
 укупан број настрадалих у саобраћајним незгодама на „2+1“ путевима је
износио 54, када су из разматрања искључене незгоде на раскрсницама онда је
број настрадалих лица у незгодама на одсецима износио 43;
 у случају да није спроведена реконструкција путева, односно да су путеви
остали у комфорном двотрачном профилу, број настрадалих би износио 288,
што резултира редукцију броја незгода од 81%. У зонама ван раскрсница број
настрадалих би износио 208 што резултира редукцију броја незгода од 79%;
 за „2+1“ путеве са разделним појасом изведеним путем хоризонталне
сигнализације (бојеним острвом) у поређењу са конфорним двотрачним
путевима уочено је смањење броја настрадалих у опсегу од 30 до 40%.
(Carlsson, A., 2009)
3.2.

Немачка

Када је реч о искуствима у Немачкој, крајем 90-их година у тој земљи су била
примењена два типа широких двотрачних путева: двотрачни путеви са широким
асфалтираним банкинама које су служиле за возила хитне службе и за случај
принудног заустављања услед квара возила и двотрачни путеви са широким тракама
намењеним да омогуће спорим возилима да се крећу уз крајњу десну ивицу, а да
притом бржа возила могу да их обилазе.
Ови типови путева су имали незадовољавајуће перформансе са аспекта
безбедности. Како би унапредили безбедност корисника на овим широким
двотрачним путевима минималним новчаним улагањем, велики број ових путева је
трансформисан у путеве профила „2+1“, као што је приказано на слици 5. Немачка
је том приликом, у периоду од десетак година на ванградској путној мрежи
имплементирала преко 360 km путева у профилу „2+1“. (Derr, B. R., 2003)

Путни профил „2+1“ у Немачкој (Vetters, A., 2012)

Око једне трећине ових путева је изграђено кроз реконструкцију већ постојећих
двотрачних путева. Широке траке или банкине су сужаване како би се обезбедио
простор за трећу саобраћајну траку. Остале две трећине су новоизграђене
саобраћајнице које се углавном користе као обилазнице око градова. Немачка не
фаворизује употребу кабловских баријера између супротних смерова, као што је то
случај код других земаља. Они наводе да баријере негативно утичу на безбедност
због осећаја „тунелске вожње“ код возача, а поред тога захтевају додатно
одржавање и стварају проблем приликом зимског одржавања.
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Када је реч о безбедности саобраћаја на путевима у Немачкој, праћене су
типичне вредности стопа саобраћајних незгода за различите типове путева.
Резултати тих анализа приказују следеће:
 ковенционалне двотрачне путеве и двотрачне путеве са широким саобраћајним
тракама карактерише нижи ниво безбедности у односу на двотрачне путеве
профила „2+1“. Разлог оваквих резултата огледа се првенствено јер је код овог
профила омогућен безбедан маневар претицања без обзира на саобраћај из
супротног смера;
 четворотрачне путеве без разделних острва, такође, карактерише знатно нижи
степен безбедности у односу на двотрачне путеве профила „2+1“.
3.3.

Финска

Са ограниченим средствима доступним за висококапиталне инвестиције као што
је проширење двотрачних путева у путеве са четири траке, финска путна
администрација се окренула нековенционалним решењима. Наиме, на локацијама
где је то било применљиво извршена је реконструкција уобичајених двотрачних
путева и двотрачних путева са широким банкинама. Овакве реконструкције се
сматрају релативно јефтином инвестицијом на путевима где саобраћајно
оптерећење још увек не оправдава изградњу вишетрачног пута или аутопута.
Први двотрачни пут профила „2+1“ у Финској је отворен 1991. године. Финска
је до 2003. године изградила укупно пет саобраћајница са оваквим профилом, с тим
што су неке саобраћајнице са порастом саобраћајног оптерећења проширене на
путеве са четири саобраћајне траке. Након 2003. године изграђене су још две
саобраћајнице профила „2+1“, обе у руралном подручју. Обе наведене
саобраћајнице изграђене су кроз реконструкцију постојећих двотрачних путева
ширине 13 метара. Са друге стране, у плану су и нове конструкције оваквих путева.
Тренутно на свим саобраћајницама постоји само хоризонтална сигнализација којом
се врши регулисање саобраћаја, док се за будуће саобраћајнице планира увођење
кабловских баријера за одвајање смерова кретања и планирани профил је приказан
на слици 6. (Derr, B. R., 2003)

Препоручена организација попречног профила у Финској (Derr, B. R., 2003)

Када говоримо о безбедности саобраћаја на путним профилима „2+1“ у Финској,
можемо рећи да не постоји усаглашеност између појединих саобраћајница. Другим
речима, на једном путном правцу безбедност је на прихватљивом нивоу, док је на
другој забележен велики број саобраћајних незгода, нарочито током зиме. Финска
путна администрација је проценила да је безбедност саобраћаја на путевима са
профилом „2+1“ без разделних баријера благо побољшана у односу на уобичаје
двотрачне путеве. Додатне треће траке позитивно утичу на побољшање протока
саобраћаја, односно ефикасности, али са аспекта безбедности није обезбеђено
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значајно побољшање. Финска планира увођење кабловских баријера у будуће
објекте са циљем повећања нивоа безбедности на путевима „2+1“. За разлику од
Немачке школе која је става да разделне баријере нису пожељне, финци сматрају да
би њиховом имплементацијом редуковали број чеоних судара за 80 процената.
3.4.

Ирска

Прва имплементација двотрачног пута са профилом „2+1“ у Ирској је
реализована 2002. године у склопу пилот пројекта. Основна сврха овог пројекта се
огледала у анализи безбедности и рационалности имплементације ових путева, с
намером да се у будућем периоду уместо већ постојећих конвенционалних
двотрачних путева примени профил „2+1“ као безбеднија алтернатива. Пилот
програм је обухватао имплементацију два класична система „2+1“ са укупном
дужином од 15 km, два система „2+1“, са бојеним разделним острвом, укупне
дужине 19 km и једног система „2+2“ у дужини од 9 km.
Годину дана након имплементације нових путних профила, извршена је анализа
безбедности на тим саобраћајницама. Резултати анализе показују да на посматраним
саобраћајницама није забележен ниједан чеони судар и да је смањен број незгода
проузрокован маневром претицања. Проценат незгода са настрадалим и тешко
повређеним лицима је смањен за 50% до 60%, незгоде проузроковане претицањем
40% до 70%, док је број незгода које су у вези са излетањем возила са коловоза
смањене од 12% до 67%. Питање прихватања овог решења од стране јавности у
Ирској шест месеци након отварања једне од деоница у профилу „2+1“ указују на
то да 73% анкетираних возача сматра да је „2+1“ профил пута бољи у односу на
конвенционални двотрачни пут. (Gazzini, E., 2008)

4.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

На крају, на основу резултата анализа европских земаља, као основни разлог
примене профила пута „2+1“ наводи се побољшање нивоа ефикасности и
безбедности саобраћајног тока. Европска искуства наводе да је најчешће овај
профил имплементиран на двотрачним путевима са просечним годишњим дневним
саобраћајем од 6.000 до 30.000 возила на дан, где се сматрало да је примена
класичног вишетрачног пута неоправдана или превише скупа инвестиција. Као
основни разлози примене путева „2+1“ у Европи наводе се првенствено висок
степен загушења, низак ниво услуге и велики број саобраћајних незгода. Још један
врло важан закључак који се може извући из прегледа иностраних искустава јесте
да, и поред различитих ставова по питању баријера између смерова, резултати
указују да примена баријера утиче на смањење броја смртно страдалих лица
спречавајући директне чеоне сударе.
Додатно, резултати примене овог путног профила, са аспекта безбедности,
приказују следеће:
 у Шведској је након имплементације „2+1“ профила са кабловском баријером
између смерова забележена редукција саобраћајних незгода са погинулим и
повређеним лицима од 55%;
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у Немачкој је утврђено да је стопа саобраћајних незгода на путевима са
профилом „2+1“ за 36% нижа у односу на конвенционалне двотрачне путеве;
 Финска је такође проценила, да је у њиховом случају, стопа незгода на
путевима „2+1“ нижа у односу на конвенционалне двотрачне путеве у опсегу
од 22% - 46%.
Када је реч о путевима са профилом „2+1“ у нашој земљи не постоје
референтни подаци о стању безбедности саобраћаја. Међутим, постоје подаци који
недвосмислено указују на потребу унапређивања двотрачних путева како би се
повећао ниво безбедности. Наиме, у Студији оправданости изградње друге фазе
аутопута Е70/Е75 (обилазница Београда) деоница Добановци – Остружница, Тубић
и остали (2015) су спровели анализу безбедности саобраћаја евидентирајући
саобраћајне незгоде на комфорном двотрачном путу у периоду од 2009. до 2013.
године. Том приликом је укупно обрађено 268 саобраћајних незгода, од чега 7 са
погинулим лицима, 56 са повређеним и 205 са материјалном штетом. Оно што је
неопходно нагласити, јесте да је свих 7 незгода са смртним исходном, према виду
незгоде, сврстано у „сударе из супротних смерова“. Ово је била веома важна
чињеница коју је требало имати у виду приликом оцењивања оправданости
физичког раздвајања смерова. Другим речима, ово само потврђује претходно
поменути став да су проблеми претицања и чеоних судара кључни проблеми које је
неопходно минимизирати на двотрачним путевима како би се повећао ниво
безбедности, а као могуће решење наводи се примена пута у профилу „2+1“.
Општи значај овог рада и кратког прегледа иностраних искустава у примени
двотрачног путног профила са додатном траком за претицање се огледа кроз
вишеструке користи како на државном, тако и на нивоу локалне заједнице. Наиме,
у литератури се наводе смернице које треба пратити и које охрабрују
трансформацију већ постојећих двотрачних путева у путеве „2+1“, што би свакако
прво требало размотрити у случају наше земље по узору на позитивну праксу
европских земаља. Поред тога се наводе и користи које се том приликом могу
остварити што може бити веома корисно приликом спровођења студија
оправданости.
С тим у вези, приликом разматрања примене претходно поменутог профила
неопходно је извршити анализу трошкова и користи, где се под трошковима
подразумевају трошкови имплементације, трошкови редовног и зимског
одржавања, док се са друге стране користи огледају у побољшању услова у
саобраћајном току са аспекта ефикасности и безбедности саобраћаја. У случају
ограничавајућих фактора, који онемогућавају континуалну примену двотрачног
пута у профилу „2+1“, треба размотрити могућност имплементације додатних трака,
првенствено јер је у ранијим истраживањима утврђено да је утицај додатне траке
већи од физичке дужине саме траке (слика 2). Према HCM-у дужина додатних трака
за претицање би требало да износи од 0,5 до 2,0 миље (од 0,8 до 3,2 километара) у
зависности од саобраћајног оптерећења, односно протока по смеровима. Дужине
мање од препоручених не би требало користити јер нису довољно ефикасне. Такође,
важно је напоменути да у случају мањих или већих дужина трака за претицање од
препоручених, прорачун описан у HCM-у не може дати добре резултате.
У табели 1 су дате оптималне дужине додатних трака за претицање на основу
саобраћајног оптерећења у посматраном смеру.
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Табела 1. Оптимална дужина трака за претицање (HCM2010)
Проток у посматраном смеру (voz/h)

Дужина траке за претицање (km)

≤ 100
> 100 ≤ 400
> 400 ≤ 700
> 700

≤ 0,8
> 0,8 ≤ 1,2
> 1,2 ≤ 1,6
> 1,6 ≤ 3,2

Као препорука за даља истраживања, намеће се потреба за детаљном анализом
подобности двотрачних путева у нашој земљи у погледу примене додатних трака за
претицање и могућности имплементације путног профила „2+1“ са циљем
унапређења ефикасности и безбедности саобраћаја.

5.
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА СТАВОВА И САМОПРИЈАВЉЕНОГ
ПОНАШАЊА СТУДЕНАТА РАЗЛИЧИТИХ ФАКУЛТЕТА О
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
COMPARATIVE ANALYSIS OF TRAFFIC SAFETY-RELATED
ATTITUDES AND SELF-REPORTED BEHAVIOUR OF STUDENTS
FROM VARIOUS FACULTIES
Миљан Лазаревић1, Марија Милојевић2, Милена Симић3, Лазар Савковић4
Резиме: Страдање младих у саобраћају је велики трошак појединцима, породицама али и
целокупном друштву, међутим причати о цени људског живота је јако тешко. Како би се
смањило страдање младих у саобраћају потребно је њихову едукацију о саобраћају подићи
на виши ниво. Потребно је рећи да у многим земљама у 20% до 30% свих саобраћајних
незгода учесници су млади возачи старости до 25 година. Јако су небезбедна понашања попут
употребе мобилних телефона и музичких уређаја приликом преласка пешака преко коловоза,
што је знатно израженије код млађе популације у односу на старију популацију. Управо из
ових и сличних разлога тема овог рада су млади учесници у саобраћају и то студенти са
неколико факултета Универзитета у Београду. Студенти су били анкетирани на тему
безбедности саобраћаја, и испитивање њихових ставова и самопријављеног понашања о
неким од индикатора безбедности саобраћаја као што су (вожња преко ограничења брзине,
непрописно прелажење улице, употреба алкохола и мобилног телефона у току вожње,
употреба сигурносног појаса). Одговори испитаника су бележени, а касније је извршено
њихово поређење и приказане су разлике. Неки од циљева истраживања су били да се утврди
да ли постоји разлика између ставова и самопријављеног понашања код студената са
различитих факултета, као и да се утврди да ли постоји разлика између полова, достигнутог
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нивоа образовања, успеха током студирања. Али такође циљ је био и да се на целокупном
узорку уочи да ли постоји разлика између ставова и самопријављеног понашања студената.
Кључне речи: ставови, самопријављено понашање, студенти, Београд, безбедност
саобраћаја
Abstract: Young road fatalities impose huge cost on individuals, families and entire society too;
however, talking about the price of a human life is very difficult. In order to reduce the young road
fatalities it is necessary to rise up their road traffic education on higher level. It should be told that,
in many countries, young drivers under the age of 25 participate in 20% to 30% of all road traffic
accidents. The behaviours, such as mobile phone and music device use by pedestrians when crossing
a street, are very unsafe and also much more prominent in young population than in older population.
For these and similar reasons, the subject of this article are young road users, namely the students
from several faculties within University of Belgrade. They were subjected to the traffic safety
survey, whereby their attitudes and self-reported behaviour related to some of road safety indicators
(such as speeding, improper street crossing, alcohol-impaired driving and mobile phone use when
driving, seat belt use) were investigated. The responses of respondents were recorded and then their
comparison was done and the differences were presented. Some of the research goals were to
determine whether there is a difference in attitudes and self-reported behaviour among the students
from different faculties, as well as to determine whether there are differences related to the gender,
education level achieved and average note. Also, the goal was to observe, based on the whole
sample, whether there is a difference in attitudes and self-reported behaviour among students.
Keywords: attitudes, self-reported behaviour, students, Belgrade, road safety

1.

УВОД

Повреде пешака на светском нивоу су значајна оптерећења за здравље и главни
узрок смрти и инвалидитета код најпродуктивнијих члановима заједнице: пешака
испод 45 година (WHO, 2015). Иако је проценат смрти пешака у Аустралији мањи
него што је то случај код многих, мање моторизованих земаља (WHO, 2015), пешаци
и даље представљају око 14% погинулих у саобраћају. Пешаци старости од 17 до 25
година чине највећи проценат погинулих (Lennon et al., 2017). Употреба мобилних
телефона у току учешћа у саобраћају је сада постала уобичајена у Аустралији,
посебно код младих учесника у саобраћају, где је водећа група младих од 18-24
година (94%) (Lennon et al., 2017). Користе се све више паметни телефони, који
омогућавају пешацима да слушају музику, праве говорне позиве и слање текстуалне
поруке док су у покрету, као и приступ интернету за коришћење електронске поште,
друштвене мреже и сателитску навигацију (Lennon et al., 2017). Утврђено је да су
повреде настале код учесника који су користили мобилне телефоне веће код особа
старости до 31 годину, а нарочито међу тинејџерима који сугеришу да млађи
пешаци имају већи ризик од сметњи приликом употребе телефона (Lennon et al.,
2017).
Конзумирање алкохола, је друштвено прихваћена навика као суштински део
многих личних односа. Такође, конзумирање алкохола је окружено ореолом
актуелних, погрешних претпоставки које настављају да воде многе људе да возе под
утицајем алкохола. Супротно популарном веровању, алкохол повећава ризик у
саобраћају чак и у малим количинама; Тако, 0,30-0,5 g/l довољан да пренесе
свемоћан осећај лажне безбедности и да возачи преузму увећане ризике и
непоштовање мера опреза (González-Iglesias et al., 2014).
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Ово је посебно случај са незгодама које укључују младе возаче, а посебно ноћу
и викендом. Процењено је да је под утицајем алкохола узрок најмање 50% свих
саобраћајних незгода у којима учествују млади (Anderson and Baumberg, 2006).
Неискуство младих и алкохол смањују возачке способности у већој мери него код
одраслих (Kulick and Rosenberg, 2000). У ствари, млади људи су генерално мање
толерантни према алкохолу него одрасли, алкохол оставља јаке неуропсихолошке
последице на мозак у развоју. Исто тако, вожња је захтевнији задатак за почетничке
возаче, који ће 6 пута пре имати незгоду са нивоом алкохола у крви од 0,5 g/l него
без. Поред тога, механизми самоконтроле су мање развијени код омладине, која има
тенденцију да буде више еуфорична и импулсивна, такође и да усваја ризичније
понашање, него старији возачи, (González-Iglesias et al., 2014).
Велики удео младих у саобраћајним незгодама представља озбиљан здравствени
проблем за целокупну популацију (Harre et al., 2000). Млади мушкарци имају знатно
већи ризик него младе жене. Ризик учешћа у саобраћајним незгодама код младих
возача је 3-4 пута већи него код осталих. Разлог овој чињеници је што млади људи
нису довољно упознати са ризицима у саобраћају, олако бирају ризична понашања
(веће брзине, пијанство, непоштовање светлосних сигнала и саобраћајних знакова,
агресивна вожња) и потцењују ове ризике (Липовац, 2008). Према извештајима о
саобраћајним незгодама у којима су учествовали млади возачи, утврђено је да је
само 10% тих незгода настало као последица лошег управљања возилом, док
осталих 90% незгода прате фактори као што су неискуство, незрелост личности,
лоша процена ризика, прецењивање сопствених возачких способности и
прихватање ризика. (Edwards, 2001). Сви возачи су склони да прецењују своје
способности, а то нарочито долази до изражаја код младих возача. Такође, млади
возачи су склони да изједначавају „добру“ вожњу са способношћу контролисања
возила при великим брзинама (Waylen et al., 2004).
Према „MODE“ моделу ставови морају да буду активирани да би наводили
понашање и постоје два начина когнитивног процесуирања кроз које могу бити
активирани ставови (Fazio, 2001). Први је намерни, свесни начин процесуирања. На
овај начин, ставови се активирају када су пронађени у сећању, са намером, кроз исте
процесе који су назначени моделом намерног доношења одлуке( нпр. разматрање о
позитивним и негативним последицама понашања) (Fazio, 2001). Међутим, овај
начин процесуирања је резервисан за ситуације у којима појединац има мотивацију
и прилику да разматра о својим ставовима. Када појединцу недостаје или
мотивација или прилика да разматра о својим ставовима, претпоставља се да се
ставови активирају на други, спонтани начин процесуирања (Olson et al., 2009). У
овом начину, став појединца према објекту се активира приликом сусрета са
објектом или истакнутим знаком који је са њим повезан. Тада се аутоматски заузима
став који има ефекат пристрасности на то како перципирамо објекат става у
тренутној ситуацији што утицајно и несвесно покреће понашање које се подудара
са ставом (Olson et al., 2009).
Важно је рећи, да је наглашено у „MODE“ моделу да само „јаки“ ставови који су
хронично доступни у меморији могу бити активирани аутоматски. Конкретније,
претпоставља се да су сви ставови лоцирани на континуму асоцијативне снаге
између „немам став“ и „став“ (Olson et al., 2009). На „немам став“ крају континума
појединац још није развио асоцијацију између објекта и његовог (њеног) мишљења
о објекту. Према томе при сусрету са објектом не постоји предодређени став који се
може активирати и наводити понашање (Olson et al., 2009).
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На супротном крају континума, ставове карактеришу јаке, добро научене
асоцијације на евалуацију објекта. Ови ставови су самим тим хронично приступачни
и могу се активирати аутоматски (Olson et al., 2009).

2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Прикупљање анкете која се односила на ставове и самопријављено понашање
студената вршено је у периоду од 27 новембра 2017. године до 15. децембра 2017.
године. Анкетирање је вршено интернет анкетом, при чему је анкета дељена на
друштвеној мрежи Facebook, у званичне групе студената факултета. Факултети који
су посматрани били су само факултети универзитета у Београду. Групе у којима је
била подељена анкета су биле групе следећих факултета: Саобраћајни, Технолошкометалуршки,
Фармацеутски,
Медицински,
Ветеринарски,
Филозофски,
Филолошки, Географски, Правни, Факултет политичких наука, Факултет
организационих наука, Економски. Такође је анкета подељена и у неколико група
које се односе на студенте београдских универзитета. Укупно прикупљен узорак је
износио 401 испитаник. 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 пешака које је у вези са
безбедношћу саобраћаја и трећа група питања се односила на ставове испитаника о
појединим темама које су у вези са безбедношћу саобраћаја.
Након прикупљања података испитаници у подељени у четири групе, према типу
факултета који студирају, при чему су подељени на: факултети друштвенохуманистичких наука, факултети медицинских наука, факултети природноматематичких наука, факултети техничко-технолошких наука.
Спроведено истраживање имало је за циљ да се уоче какви су ставови студената
о безбедном понашању у саобраћају, као и да се поређењем према факултетима
добије који су студенти имали позитивније ставове о безбедности саобраћаја. Поред
тога циљ је уочити и да ли постоји статистичка значајност међу половима и
просечној оцени ка позитивним ставовима и понашању су саобраћају.
Обрада података вршена је у Microsoft Office Excel пакету, а након
припремљеног узорка у овом пакету, коришћен је статистички софтвер IBM SPSS
Statistics 22.
Подаци који су били коришћени у за анализирање су биле просечне оцене
ставова или понашања студената о безбедности саобраћаја. Просечне оцене су
добијане на основу свих приањања везаних за ставове и свих питања везаних за
понашање.
Први корак који је спроведен у анализи јесте проверавање поузданости
упитника. За проверу поузданости коришћена је Кронбахов алфа (Cronbach's Alpha)
која износи 0,890, па се упитник може сматрати врло поузданим. Следећи корак у
анализи било је израчунавање променљивих које говоре о позитивности става према
безбедности саобраћаја и одређеним областима безбедности саобраћаја. Након
поменуте корекције података израчуната је просечна вредност оцена за одабрана
питања. На овај начин добијене су две нове варијабле (позитивност става према
безбедности саобраћаја, позитивност самопријављеног понашања према
безбедности саобраћаја).
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Применом критеријума стандардизованог скјуниса и куртозиса 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. Анализа
новоформираних варијабли вршена је на два начина. Када је испитиван утицај
једног фактора на позитивност ставова или самопријављеног понашања коришћен
је Man-Witni-јев U тест код фактора са две категорије (пол, поседовање возачке
дозволе), а код фактора са више категорија (просечна оцена) коришћен је KruskalVolis-ов H тест.

3.

РЕЗУЛТАТИ

Резултати истраживања биће сконцентрисани на то да ли постоји разлика у
ставовима и самопријављеном понашању студената Београдских универзитета у
зависности од неких социо-демографских карактеристика (пол, просечна оцена
током студирања, група факултета коју похађа). Па с обзиром на претходно речено,
резултати рада биће подељени у два кључна дела и трећи део биће њихова
систематизација.
3.1.

Анализа самопријављеног понашања студената

Анализом зависности самопријављеног понашања (то јест просечне оцене
понашања) од пола, може се закључити да не постоји статистички значајна разлика
међу половима. Применом Man-Witni-јевог U теста показано је да студенти женског
пола имају просечну оцену самопријављеног понашања ̅
Х= 3,83, N = 283, а студенти
̅= 3,80, N = 118), при чему су резултати теста следећи U = 15.516, z
мушког пола (Х
= -1,119, p = 0,263, r =0,06. Када се пореди просечна оцена питања у анкети која су
се односила на пешачење и пол, такође се добија да не постоји статистичка
зависност међу половима, при чему су просечне оцене понашања приликом
пешачења следеће: студенти мушког пола ̅
Х= 3,62, N = 118, а студенти женског пола
̅
Х= 3,50, N = 283. Одавде се може видети да су студенти мушког пола имали мало
позитивније самопријављено понашање у односу на студенте женског пола.
Статистичка резултати добијени применом Man-Witni-јевог U теста су следећи U =
14.929,5, z = -1,682, p = 0,092, r =0,08. Анализом самопријављеног понашања када
се испитаници налазе као возач или путник у аутомобилу (просечна оцена
понашања) и пола добијено је да постоји статистички значајна разлика међу
̅= 3,90,
половима. Студенти женског пола имали су знатно позитивније понашање (Х
̅
N = 283) у односу на студенте мушког пола (Х= 3,77, N = 118), при чему су резултати
теста следећи U = 13.934,5, z = -2,626, p = 0,009, r =0,13.
Применом Man-Witni-јевог U теста добијено је да не постоји статистички
значајна разлика између оних који поседују и не поседују возачку дозволу у односу
на њихово самопријављено понашање (просечну оцену самопријављеног
понашања), U = 15.299,5, z = -1,399, p = 0,162, r =0,07.
279

Миљан Лазаревић, Марија Милојевић, Милена Симић, Лазар Савковић
УПОРЕДНА АНАЛИЗА СТАВОВА И САМОПРИЈАВЉЕНОГ ПОНАШАЊА СТУДЕНАТА РАЗЛИЧИТИХ
ФАКУЛТЕТА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Такође не постоје статистички значајне разлике код ове групе студената са и без
возачке дозволе у односу на понашање приликом пешачења и понашања када се
нађу у аутомобилу (као путник или као возач).
Индивидуалан утицај просечне оцене током студирања може имати утицаја на
самопријављено понашање у саобраћају. Kruskal-Volis-ов H тест је открио
статистички значајну разлику у самопријављеном понашању од стране студената са
различитим групама просечних оцена током студирања (студенти са просечном
̅= 3,72, са просечном оценом од 7,51 до 8,5, Х
̅= 3,86, са просечном
оценом до 7,5, Х
̅= 3,87, и преко 9,5 Х
̅= 3,69), χ2 (3, 401) = 10,145, p = 0,017.
оценом 8,51 до 9,5, Х
Даљом применом Man-Witni-јевог U теста добијени су резултати да постоји
статистички значајна разлика измећу студената са просечном оценом до 7,5 и
студената са просечним оценама од 7,51 до 8,5 и 8,51 и 9,5, при чему је
самопријављено понашање студената са просечном оценом до 7,5 били знатно
негативније од друге две групе студената. Такође и студенти са просечном оценом
преко 9,5 су забележили негативније самопријављено понашање у односу на
студенте са просечним оценама од 7,51 до 8,5 и 8,51 и 9,5, што није било очекивано.
Није постојала статистички значајна разлика између студената са просечном оценом
до 7,5 и преко 9,5. Посматрајући зависност самопријављеног понашања испитаника
приликом пешачења и просечне оцене током студирања применом Kruskal-Volisовог H теста дошло се до закључка да не постоји разлика међу групама које су
посматране χ2 (3, 401) = 4,001, p = 0,261. Применом Kruskal-Volis-овог H теста,
дошло се до резултата да постоји разлика међу групама студената (просечна оцена
студената), на самопријављено понашање када се налазе у возилу као возачи или
путници, χ2 (3, 401) = 8,448, p = 0,038. Као група која је забележила најпозитивнију
просечну оцену издвојила се група студената са просечном оценом од 7,51 до 8,5,
̅= 3,93, док са друге стране група која је имала најнижу просечну оцену са просеком
Х
̅= 3,68.
преко 9,5, Х
Применом Man-Witni-јевог U теста добијено је да постоји разлика код група са
просечном оценом од 7,51 до 8,5 и преко 9,5 и код групе са просечном оценом од
8,51 до 9,5 и преко 9,5, при чему су знатно позитивније понашање бележиле групе
од 7,51 до 8,5 и од 8,51 до 9,5.
Један од кључних резултата овог истраживања односи се на утврђивање
зависности самопријављеног понашања и групе факултета коју студенти похађају.
Као резултат добијено је да нема разлике међу студентима београдских
универзитета када је у питању њихово самопријављено понашање, овај резултат је
добијен применом Kruskal-Volis-овог H теста, χ2 (2, 395) = 0,105, p = 0,949. При чему
су ради квалитетније анализе из узорка избачени студенти природно-математичких
факултета из разлога што је било само 6 студената који су бележили ову групу
факултета. Приликом анализе просечних оцена, оне су биле прилично уједначене за
све групе факултета, и просечна оцена се кретала од 3,80 до 3,83. Такође није било
статистички значајних разлика ни када је било у питању самопријављено понашање
у вези пешачења, као ни када се нађу као путник или возач аутомобила.
3.2.

Анализа ставова студената

Као и код понашања и код ставова није било разлике у позитивним ставовима
према безбедности саобраћаја, применом Man-Witni-јевог U теста су добијени
следећи резултати U = 15.992, z = -0,668, p = 0,504, r =0,03.
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Применом Man-Witni-јевог U теста добијена је статистички значајна разлика
међу оним испитаницима који су поседовали возачку дозволу и који нису
поседовали исту, U = 14.540,5, z = -2,115, p = 0,034, r =0,11. Позитивније ставове ка
безбедности саобраћаја имали су испитаници који су поседовали возачку дозволу
̅= 4,01, N = 282), а испитаници који нису поседовали возачку дозволу су
(Х
̅= 3,9, N = 119).
забележили следећи резилтат (Х
Поређењем ставова и просечне оцене студената током студирања, добијен је
резултат па просечна оцена током студирања има утицаја на ставове о безбедности
саобраћаја, χ2 (3, 401) = 9,425, p = 0,024. При чему постоји статистичка значајна
разлика између групе студената са просечном оценом до 7,5 и група са просечном
оценом 7,51 до 8,5 и од 8,51 до 9,5. Нису постојале разлике међу осталим групама.
Најпозитивније ставове је забележила група студената са просечном оценом од 7,51
̅= 4,02, N = 192), док је група која је забележила најнегативније ставове ка
до 8,5 (Х
̅= 3,81, N = 71).
безбедности саобраћаја група студената до 7,5 (Х
Применом Kruskal-Volis-овог H теста добијен је резултат да не постоје
статистички значајне разлике међу ставовима студената у вези са безбедношћу
саобраћаја, χ2 (2, 395) = 3,842, p = 0,146. Просечна оцена ставова студената из
области друштвено-хуманистичких наука и техничко-технолошких наука су
̅= 3,99, што је јако позитиван став према
прилично уједначени и износе Х
безбедности саобраћаја, нешто лошију просечну оцену су имали студенти са
медицинских наука ̅
Х= 3,86, што значи да је њихов став о безбедности саобраћаја
негативнији од студената друштвено-хуманистичких наука и техничкотехнолошких наука.
3.3.

Систематизован приказ утицајних фактора на ставове и
самопријављено понашање студената

У табели 1 је приказана група фактора која има утицаја на понашање и ставове
студената о безбедности саобраћаја. У табели су од утицајних фактора приказани
пол, поседовање возачке дозволе и просечна оцена студента током студирања.
Фактор
Пол

Пол

Пол

Табела 1. Обједињен приказ утицајних фактора на безбедност саобраћаја
Област БС
Закључак
Није било статистички значајне разлике међу
Самопријављено
половима, с тим што је постојала мала разлика у
понашање
просечним оценама где су женски испитаници
имали позитивније самопријављено понашање.
Самопријављено
Није било статистички значајне разлике међу
понашање везано
половима, када је у питању било пешачење
за пешачење
испитаника.
Самопријављено
Постоји статистички значајна разлика међу
понашање везано
половима, при чему су студенти женског пола
за кретање
пријавили знатно позитивније понашање.
аутомобилом
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Табела 1. Обједињен приказ утицајних фактора на безбедност саобраћаја
(наставак)
Фактор
Област БС
Закључак
Није постојала разлика међу половима када се
Ставови
поредила просечна оцена свих позитивних ставова
Пол
испитаника о БС
постављених анкетом.
Није постојала статистички значајна разлика међу
Самопријављено
Возачка
студентима када су у питању њихова позитивна
понашање
дозвола
понашања везана за безбедност саобраћаја.
Позитивније ставове ка безбедности саобраћаја
имали су испитаници који су поседовали возачку
Ставови
Возачка
̅= 4,01), у односу на испитанике који нису
испитаника о БС
дозволу (Х
дозвола
̅= 3,9).
поседовали возачку дозволу (Х
Постоји статистички значајна разлика између
студената са различитим просечним оценама.
Просечна
Самопријављено
Потпуно неочекивани резултат који је добијен
оцена
понашање
примено статистичких тестова је био да студенти са
током
просечном оценом преко 9,5 имају најнегативније
студирања
понашање.
Постоји статистички значајна разлика између
студената са различитим просечним оценама. При
Просечна
Ставови
чему су студенти са просечном оценом од 7,51 до
оцена
испитаника о БС
8,5 имали најпозитивније ставове, а студенти са
током
просечном оценом до 7,5 су имали најнегативније
студирања
ставове ка безбедности саобраћаја.

У табели 2 је приказан утицај факултета који студенти на ставове и самопријављено
понашање студената.
Фактор

Факултет

Факултет

4.

Табела 2. Утицај факултета на ставове и понашање студената
Област БС
Закључак
Није било статистички значајне разлике
између студената са различитих група
Самопријављено
факултета када је у питању њихово
понашање
самопријављено понашање, а такође и
просечна оцена њихових одговора су јако
блиске.
Није постојала статистички значајна
разлика ставова између студената са
Ставови испитаника о
различитих група факултета. При чему су
БС
студенти са медицинских наука имали
најлошију просечну оцену свих ставова.

ДИСКУСИЈА

Један од битнијих резултата овог истраживања је да студенти који имају
просечну оцену до 7,5, имају најнегативније ставове о безбедности саобраћаја, али
да се они тако не понашају, најнегативније понашање пријавила је група студената
са просечном оценом преко 9,5, што је био потпуно неочекиван резултат.
Потребно је придодати велики значај ауто-школама, и њиховом раду. Као што
се види из табеле 1, постоји разлика између ставова код оних који поседују возачку
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дозволу и оних који не поседују возачку дозволу, где су позитивнији ставови о
безбедности саобраћаја код студената са возачком дозволом. Из овога можемо
закључити да утицај ауто-школа је кључан код младих, када су у питању позитивни
ставови и понашање, с тога је потребно вршити квалитетну обуку младих, и
оспособити их како за вожњу тако и за учествовању у пешачком саобраћају.
Поред рада ауто школа, потребно је да се у унапређивање знања студената, па
генерално и младих укључе и научно стручне установе, које ће свој допринос
унапређењу ставова и понашања о безбедности саобраћаја, дати кроз одржавање
едукација које су посвећене одређеним темама безбедности саобраћаја. Веома
значајна мера која би могла да има утицаја на подизање свести студената о
безбедности саобраћаја је вршњачка едукација, при чему би неко са знањима о
безбедности саобраћаја држао предавање студентима из других области факултета.
Иако је био очекиван резултат да студенти са различитих група факултета имају
различите ставове и понашање, ипак је добијено применом непараметарских тестова
да не постоји статистички значајна разлика међу студентима са различитих група
факултета. Такође је потребно поменути да је група студената са природноматематичких наука избачена из анализе, због малог узорка студената са ове групе
факултета.

5.

ЗАКЉУЧАК

Младо становништво, старости од 17 до 25 година, је једна од најризичнијих
категорија у саобраћају како у свету, тако и код нас. Имајући у виду стање
природног прираштаја на територији Републике Србије, додатни губитак младог
становништва представља велики ударац на демографску слику Републике Србије.
Спроведеним истраживањем дошло се до резултата да је ризична група
студената мушког пола, која не поседује возачку дозволу, са просечном оценом
изнад 9,5 када је у питању њихово понашање и са просечном оценом испод 7,5 када
су у питању њихови ставови. Па је с тога потребно већи број мера предложити и
усмерити на ову групу студената.
Приликом истраживања постојала су извесна ограничења. Прво ограничење
јесте везано за анализу података. Приликом спровођења анализе утврђено је да
варијабле које се односе на позитивност ставова немају нормалну расподелу.
Другим речима анализа није могла да буде вршена параметарским тестовима (t-тест
и АНОВА), већ су морале бити примењене непараметарске алтернативе (ManWitniјев U тест и Kruskal-Volis-ов H тест). Употреба непараметарских тестова
свакако је имало утицаја на квалитет резултата, имајући у виду да су
непараметарски тестови мање осетљиви у односу на параметарске алтернативе.
Друго ограничење које је потребно споменути на самом крају је то да је постојао
јако мали узорак студената са групе природно-математичких факултета и да је та
група због квалитетније анализе избачена из истраживања, приликом посматрања
утицаја факултета на ставове и понашање.
Значај овог истраживања у погледу локалне заједнице, може се наћи у тврдњи да
јачање сваког појединца (позитивни ставови и понашање у саобраћају), подићи ће
на виши ниво и укупну безбедност саобраћаја. Узимајући у обзир да је велики број
студената из разних локалних самоуправа, јачањем ставова сваког од студената и
усађивањем исправних ставова, подићи ће се ниво безбедности и на нивоу локалне
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самоуправе. Још једна важна ствар је та да је потребно младима кориговати
погрешне ставове како би они касније могли да буду пример осталима за безбедно
понашање у саобраћају.

6.
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ПЕРЦЕПЦИЈА 3D ВИЗУАЛНИХ ОЗНАКА ОД СТРАНЕ МЛАДИХ
ВОЗАЧА
PERCEPTION OF 3D VISUAL MARKS BY YOUNG DRIVERS
Наташа Видовић1, Маријана Мошић2
Резиме: Развој нових технологија допринео је развоју иновација и у области безбедности
саобраћаја, у виду 3Д ознака. 3Д ознаке су у експерименталној фази примењене чешће на
местима где возачи треба да промене своје кретање, најчешће у виду успоравања. Овакве
ознаке могу се употребити и на местима где се очекује од возача да повећа и/или усресреди
пажњу на неку промену у саобраћајном окружењу. У овом раду, поред детаљног прегледа
стране литературе, приказани су и резултати експерименталног истраживања као и ставови
учесника у саобраћају на овакав начин регулисања саобраћаја, и како би ове иновације имале
ефекат на безбедност свих учесника у саобраћају. Експеримент је спроведен помоћу 3Д
наочара које су испитаници користили за гледање различитих 3Д визуалних ознака. Пре
самог експеримента испитаници су одговарали на основна социо-демографксапитања, која
између осталог имају задатак да класификују испитанике према возачком искуству,
учесталости вожње, итд. Анализом добијених резултата може се створити основ за
имплементацију оваквих саобраћајних решења и на територији Републике Србије.
Кључне речи: 3Д хоризонталне ознаке, симулација, саобраћајна сигнализација, перцепција,
безбедност саобраћаја.
Abstract: The development of new technologies has contributed to the development of innovations
in the field of traffic safety, in the form of 3D marks. 3D marks are in the experimental application
phase most often in places where drivers need to change their movement, usually in the form of
slowing down. Such marks can be used in places where the driver is expected to increase and/or
shift attention to a change in the traffic environment. In this paper, in addition to a detailed overview
of foreign literature, the results of the experimental research of coffee are the attitudes of traffic
participants in this way of regulating traffic, and in order to make these innovations an effect on the
safety of all participants in the traffic. The experiment was carried out using 3D marks used by
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respondents to view a different 3D visual marks. Prior to the experiment, respondents responded to
basic social-demographic issues, which, among other things, have the task of classifying respondents
according to driver's experience, driving frequency, etc. By analyzing the obtained results, the basis
for the implementation of such traffic solutions can be created on the territory of the Republic of
Serbia.
Keywords: 3D marks, simulation, traffic signalization, perception, traffic safety.

1.

УВОД

Неприлагођене брзине возила условима у саобраћајном току главни су фактор
који доводи до настанка саобраћајних незгода свих категорија возила (Wegman et
al., 2008). Овај податак је подстакао стручне тимове да се посвете тражењу нових
предлога за решавање проблема небезбедне брзине вожње. Као одговор, пројектни
тимови дошли су на идеју да истражују утицај 3Д визуелних ознака на брзину
кретања возила, као и на остала потенцијална позитивна понашања у вожњи. Оваква
истраживања спроведена су у потенцијално опасним деоницама путева, као што су
хоризонталне и вертикалне кривине или деонице где постоји велика дисперзија у
брзинама кретања возила, које могу довести до саобраћајних загушења и
саобраћајних незгода.
3Д хоризонталне ознаке, у ствари, представљају оптичке илузије које могу
довести до заваравања ока посматрача, јер оно што возачи
виде као
тродимензионални физички објекат, заправо је само класична хоризонтална
сигнализација. 3Д ефекат је често усмерен, што омогућава његову примену на
ознаку на путу која је намењена конкретном саобраћајном току. Овакав вид
хоризонталне сигнализације обично се користи на местима где поруке које пружа
класична хоризонтална и вертикална сигнализација нису довољне (нпр. зона школе,
зона успореног саобраћаја). 3Д хоризонтална сигнализација има потенцијал да
замени физичке објекте на путу, попут вештачких избочина, бојених острва итд.
Треба размишљати о дугорочној користи 3Д хоризонталних ознака; ако се често
користе, возачи ће се навићи на овај концепт. Као негативна последица наилажења
возача на овакав вид хоризонталне сигнализације може се издвојити и нагло
успоравање возила или нагла промена правца возила, које су изазване рефлексном
реакцијом возача. Из наведених разлога, многи стручњаци остају резервисани по
питању њиховог доприноса унапређењу безбедности саобраћаја. Међутим,
тренутно постоје бројне индикације да се ове ознаке могу успешно искористити за
побољшање нивоа безбедности саобраћаја. На пример, истраживања су показала да
примена попречних 3Д ознака на коловозу доводи до смањења брзине вожње
моторних возила (Lisa and Moller et al., 2011; Wu et al., 2013). Поред тога, Wu et al.
(2013) су у својим експериментима дошли до закључка да оптичке илузије које
утичу на смањење брзине моторних возила, код мотоциклиста изазивају тенденцију
да се крећу средином саобраћајне траке. 3Д ефекат чини да хоризонтална
сигнализација буде видљива конкретном саобраћајном току, на пример, на
уливним/изливним рамапама где 3Д хоризонтална сигнализација спречава возаче да
се крећу у погрешном смеру. 3Д хоризонтална сигнализација је лак и трошковноефективан начин да се обезбеде мере смањења брзине, попут постављања „лажних“
бојених острва или стварања илузије постојања уже саобраћајне траке. Поменуте
ознаке хоризонталне сигнализације се најчешће праве од префабрикованог
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термопластичног материјала који обезбеђује висококвалитетну ознаку на коловозу.
3Д хоризонтална сигнализација може се производити у виду комплетних симбола
или као „сенке“ које се могу додати стандардним симболима и линијама.
Имајући у виду предности и недостатке поменутих ознака и могућност њиховог
брзог и лаког имплементирања, циљ овог рада је да се испита перцепције младих
возача и њихове спремности да прихвате примену оваквог вида хоризонталне
сигнализације на коловозу у Републици Србији.

2.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

У циљу анализирања перцепције 3Д визуалних ознака од стране младих возача
коришћен је метод експерименталног истраживања. Експеримент је спроведен на
узорку од 63 испитаника у преподневном периоду, средином радне седмице, над
свим испитаницима, тако да време и дан спровођења експеримента не би требали да
имају утицај на добијене резултате. Анкетирани су полазници ауто-школа, возачи
професионалци и возачи аматери, тенденцијално највећи удео испитаника чине
возачи у процесу обуке (полазници), са циљем да се испитају млади возачи. Битно
је напоменути да су фотографије приказиване кроз анкету и 3Д наочаре (детаљније
описано у даљем тексту) тако да екеспериментални услови не одговарају у
потпуности реалним условима. Анкетирање је вршено у ауто-школи на територији
Градске општине Младеновац.
Анкетно истраживање је спроведено у две фазе. Прва фаза је подразумевала
постављање електронске форме анкетног обрасца на „Google Drive“ платформи.
Испитаници су могли да приступе електронској форми анкетног обрасца путем
рачунара и/или „smart“ мобилним телефонима. Први део анкете имао је задатак да
испита демографске карактеристике испитаника. Друга фаза анкетирања
подразумевала је коришћење 3Д наочара које су испитаници користили за гледање
различитих 3Д визуалних ознака, које су испитаницима презентоване на монитору
(22", резолуције 1680 x 1050 пиксела) (услови преузети из Akerstedt et al, 2005; Balali
et al, 2017; Cavallo and Pinto, 2012; Čičević et al, 2017; Trifunović et al, 2017).

Слика 1. Прва фаза експеримента

Анкетни образац садржао је 42 питања, од којих је 18 „отвореног“ типа и 24
„затвореног“ типа. У првом делу анкетног обрасца налазе се питања посвећена
сагледавању општих података о испитанику, као што су пол, године старости,
категорије возила за које поседује возачку дозволу, период поседовања возачке
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дозволе. У другом делу питања су доминантно усмерена ка перцепцији возача о
промени брзине при наиласку на 3Д ознаке на путу брзинама 50 km/h и 70 km/h.
Испитаницима је за сваку од слика 3Д хоризонталних ознака (Слика 2.) постављено
питање „Када бисте као возач наишли на ознаку приказану на слици испод, тренутну
брзину Вашег возила, којом сте се кретали (50 km/h или 70 km/h) бисте смањили
на?“. Редослед слика и задатих брзина био је случајан, да испитаници не би могли
да повезују претходне одговоре, већ спонтано да одговарају за сваку од задатих
ситуација. Сваки испитаник је одговарао на све задате фотографије 3Д ознака, за
обе анализиране брзине. Одабир брзина кретања возила је одређен перманентно
због законских ограничења брзина кретања возила у Републици Србији: ограничење
50 km/h у насељу; ограничења 70 km/h ван насеља (Закон о безбедности саобраћаја
на путевима, 2009).

Слика 2. Фотографије 3Д хоризонталних ознака коришћених у експерименту

Унос података из анкете извршен је у програмском пакету MS Excel 2013.
Статистичка анализа података је спроведена у статистичком софтверском пакету
IBM SPSS Statistics v. 22 и при томе су коришћене стандардне методе дескриптивне
статистике. На основу резултата дескриптивне статистике и крос-табулације дат је
приказ основне статистичке анализе података добијених у експерименту.

Слика 3. Друга фаза експеримента

3.

РЕЗУЛТАТИ РАДА СА ДИСКУСИЈОМ

Укупан број анкетираних особа износи 63. Од тога је 19 испитаника у процесу
обуке, док су осталих 44 возачи аматери и професионалци. Од укупног броја
анкетираних особа 52% су мушког пола, а 48% женског пола.
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Највећи број испитаника учествује у саобраћају свакодневно (38,5%), следећи по
заступљености су особе које возе између 3 и 5 пута недељно (24,6%), а одмах за
њима су они који учествују као возачи у саобраћају само пар пута годишње (16,9%).
Расподела испитаника према периоду поседовања возачке дозволе: 41,5%
поседује пробну возачку дозволу; 21,5% поседује возачку дозволу више од 10
година, док 13,8% испитаника има возачку дозволу између 5 и 10 година.
Од укупног броја испитаника који су учествовали у експерименту, 23,1%
доживело је саобраћајну незгоду као возач.
Испитаници су за задату фотографију 3Д хоризонталних ознака на којој је
приказан ударна рупа, одговарали да би драстично смањили брзину кретања возила,
за обе задате брзине кретања возила од 50 km/h и 70 km/h (просечна вредност брзине
при којој би наставили кретања при перцепцији 3Д хоризонталне ознаке, за обе
брзине 16,25 km/h и 21,62 km/h, респективно). Када је реч о другој 3Д хоризонталној
ознаци на којој је приказан пешачки прелаз, испитаници би за задату брзину од 50
km/h препреку просечно прешли са брзином од 17,87 km/h, док би за брзину од 70
km/h испитаници 3Д ознаку прешли просечном брзином од 22,19 km/h.
 Полне разлике
При наиласку на 3Д хоризонталне ознаке приказане на Сликама 4. и 5., при
брзинама од 50 km/h и 70 km/h, утврђено је да би у оба случаја особе женског пола
реаговале већом редукцијом (смањењем) брзине него особе мушког пола. Овакви
резултати показују да су особе женског пола опрезније у вожњи.

женски

женски

14,69

мушки

17,34

20,78

мушки

22,47

просечна вредност
12

14

16

18 KM/H

просечна вредност
19

20

21

22

23 KM/H

Слика 4. Упоредни приказ промене брзине од 50 km/h (лево) и 70 km/h (десно) при наиласку на
препреку приказану на фотографији у односу на пол испитаника

Мушки испитаници би мањом брзином прошли поред 3Д хоризонталне ознаке
на којој је приказана ударна рупа, при обе задате брзине (50 km/h и 70 km/h). Женски
испитаници су при мањој брзини опрезнији на 3Д хоризонталну ознаку на којој је
приказана ударна рупа, док за већу брзину (70 km/h) опрезније реагују на 3Д
хоризонталну ознаку пешачког прелаза. (Слике 4. и 5.).
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Слика 5. Упоредни приказ промене брзине од 50 km/h (лево) и 70 km/h (десно) при наиласку на
препреку приказану на фотографији у односу на пол испитаника

 Утицај учесталости вожње на перцепцију 3Д хоризонталних ознака
При наиласку на 3Д хоризонталне ознаке приказане на Слици 6., утврђено је да
при брзини од 50 km/h највише редукују брзину возачи чија је учесталост у вожњи
мања од 10 пута месечно (смањење брзине на 13 km/h), возачи који возе мање од
три пута недељно смањили би брзину на 23,33 km/h, док би највећом брзином
прешли преко ударне рупе возачи који возе између 3 и 5 пута недељно (27,19 km/h
). Из приложених резултата можемо закључити да су возачи који возе свакодневно
знатно опрезнији од возача који возе пар пута годишње, и између 3 и 5 пута
недељно. У случају наиласка на 3Д хоризонталну ознаку приказану на поменутој
слици, утврђено је да при вожњи брзином од 70 km/h зауставили би возило возачи
чија је учесталост у вожњи мања од 3 пута месечно. За разлику од њих, најмање би
смањили брзину возачи који возе пар пута годишње, они би преко посматране
препреке прешли брзином од 29,09 km/h. Код осталих возача нема знатних
одступања, они би у просеку редуковали брзину кретања на 15,94 km/h. На основу
обрађених резултата може се закључити да су најмање опрезни возачи који возе пар
пута годишње.
При наиласку на 3Д хоризонталне ознаке приказане на Слици 7., утврђено је да
при брзини од 50 km/h највише редукују брзину возачи чија је учесталост у вожњи
мања од 10 пута месечно (смањење брзине на 15,80 km/h), возачи који возе мање од
три пута недељно смањили би брзину на 23,33 km/h, док би највећом брзином
прешли преко ударне рупе возачи који возе свакодневно и пар пута годишње. Из
приложених резултата можемо закључити да су возачи који возе пар пута месечно
знатно опрезнији од возача који возе пар пута годишње, али су опрезнији и од оних
који свакодневно возе. У случају наиласка на 3Д хоризонталну ознаку приказану
на поменутој слици, утврђено је да при вожњи брзином од 70 km/h највише би
редуковали брзину возачи који учествују у саобраћају мање од 3 пута месечно (15
km/h) и они који возе мање од 3 пута недељно (17,50 km/h) . Као занимљивост може
се издвојити да су велике разлике уочене у редуковању брзине возача који возе пар
пута годишње и возача који возе свакодневно. Наиме, возачи који свакодневно
учествују у саобраћају би смањили брзину кретања на 18,75 km/h, док би возачи који
возе пар пута годишње преко пешачког прелаза на слици прешли брзином од чак
38,18 km/h.
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Слика 6. Упоредни приказ промене брзине од 50 km/h(лево) и 70 km/h (десно) при наиласку на
препреку приказану на фотографији са аспекта учесталости у вожњи
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Слика 7. Упоредни приказ промене брзине од 50 km/h (лево) и 70 km/h (десно) при наиласку на
препреку приказану на фотографији са аспекта учесталости у вожњи

4.

ЗАКЉУЧАК

На основу података прикупљених и анализираних у спроведеном истраживању
могу се извести општи закључци: женски део испитаника има тенденцију ка већем
смањењу брзине при наиласку на посматране препреке, што значи да је женски део
популације знатно опрезнији. Возачи који учествују у саобраћају пар пута годишње
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представљају највећу опасност, у смислу безбедности, за остале учеснике у
саобраћају јер би своју брзину кретања најмање смањили у односу на почетну ( нпр.
преко пешачког прелаза би прешли просечном брзином од 38,8 km/h), док су
најопрезнији возачи који учествују у саобраћају мање од 3 пута месечно. Исто тако,
занимљиво је да испитаници који су доживели саобраћајну незгоду као возачи би
преко означених препрека на путу прешли већим брзинама него испитаници који
нису доживели саобраћајну незгоду. На питање „Да ли би требало применити овакав
вид ознака у локалним самоуправама у Републици Србији“ 80,9% испитаника се
изјаснило позитивно.
Тродимензионална ознаке представљају иновативан начин постављања
хоризонталне сигнализације који може значајно допринети побољшању нивоа
безбедности саобраћаја на градској и ванградској мрежи путева. Узимајући у обзир
све предности које пружају као и могућност њиховог брзог и лаког имплементирања
3Д ознаке ће у будућности сигурно представљати значајан део саобраћајног
система, а све са циљем стварања што безбедније средине за све учеснике у
саобраћају.
Даљи правци истраживања у вези са перципирањем брзине кретања возила, при
наиласку на 3Д хоризонталну сигнализацију, од стране учесника у саобраћају
требало би да буду усмерени ка испитивању перципирања брзине по мањим
територијалним јединицама Републике Србије, поред тога потребно је извршити
њихову међусобну компарацију како би се утврдили ефекти које оне изазивају.
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САМОПРИЈАВЉЕНО ПОНАШАЊЕ И СТАВОВИ КОД МЛАДИХ
ВОЗАЧА О БЕЗБЕДНОМ УЧЕСТВОВАЊУ У САОБРАЋАЈУ
SELF-REPORTED BEHAVIOR AND ATTITUDES OF YOUNG
DRIVERS ON SAFE TRAFFIC PARTICIPATION
Лазар Савковић1, Младен Марина2, Милена Симић3, Миљан Лазаревић4
Резиме: Резиме: У свету саобраћајне незгоде су водећи узрочник смртног страдања младих
мушкараца од 15 до 29 година, а други највећи узрочник смртног страдања свих младих од
15 до 29 година (WHO, 2013). Пол, старост, знања, искуство, ставови и понашање су само
неки од елемената којима човек утиче на безбедност саобраћаја. Неретко млади имају
искривљену слику о томе колико су угрожени у саобраћају. Конзумирање алкохола, опојних
средстава, неупотреба сигурносног појаса и употреба телефона су чести случајеви код младих
приликом учествовања у саобраћају. За безбедно учешће у саобраћају потребан је одређени
минимум знања и исправних ставова. Циљ овог рада је испитати ставове и самопријављено
понашање младих везано за конзумирање алкохола, неупотребе сигурносних појасева и
употребе телефона приликом учествовања у саобраћају и извршити њихову упоредну анализу
и поређење у односу на пол и образовање. Истраживање је спроведено на територији
Републике Србије путем онлајн анкете. Истраживањем су обухваћени млади, старости до 27
година, различитих образовних профила.
Кључне речи: ставови, млади, знање, самопријављено понашање.
Abstract: In the world, road traffic accidents are the leading cause of the deaths of young men aged
15 to 29, and the second largest cause of death for all young people aged 15 to 29 (WHO, 2013).
Gender, age, knowledge, experience, attitudes and behavior are just some of the elements that affect
on the road safety. Often, young people have a distorted picture of how much they are vulnerable in
traffic. Consuming alcohol, drugs, not using the seat belt and using the phone are common cases
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among young people when participating in traffic. For a safe participation in traffic, a certain
minimum of knowledge and correct attitudes is needed. The aim of this paper is to examine the
attitudes and self-reported behavior of young people in relation to the consumption of alcohol, the
use of safety belts and the use of the phone while participating in traffic, and make their comparative
analysis and comparison with the education and age of the respondents. The survey was conducted
on the territory of the Republic of Serbia through online surveys. The survey covers young people
aged up to 27 years of age, with different educational profiles.
Keywords: attitudes, young, knowledge, self-reported behavior.

1.

УВОД

Свакодневно на светским путевима у саобраћајним незгодама погине преко
3.400 људи, а десетине милиона људи бива повређено или не омогућено за рад сваке
године. Глобални извештај о безбедности саобраћаја 2015, који садржи
информације из 180 земаља, показује да је укупан број саобраћајних незгода са
смртним исходом у свету порастао на 1,25 милиона годишње, са највећом стопом
смртности у саобраћају у земљама са средњим и ниским приходима. Саобраћајне
незгоде су водећи узрок смрти међу младим људима старости од 15 до 29 година и
процењује се да коштају земље са средњим и ниским приходима око 3% БДП-а
(WHO, 2015). Иако земље са средњим и ниским приходима чине само 54% светских
возила, оне чине 90% смртних случајева у саобраћају (WHO, 2015).
Према Националној стратегији за младе, младима се сматрају лица узраста од 15
до 30 година. Млади у Србији представљају једну од најугроженијих старосних
категорија учесника у саобраћају. У Стратегији безбедности саобраћаја на путевима
Републике Србије дефинисано је начело заштите младих: „Безбедност младих у
саобраћају прати се са посебном пажњом и ради безбедности младих предузимају
се посебне мере“.
Према статистичком извештају Агенције за безбедност саобраћаја на путевима
из 2016. године млади возачи старости од 15 до 30 година се налазе на трећем месту
по броју погинулих (119 лица) у 2016. години, а на првом месту по броју повређених
(6 567 лица) у тој години.
Млади мушкарци обично више возе током слободног времена и ноћу, са
пријатељима и путницима и у овим околностима доживљавају већи број
саобраћајних незгода. Генерално, женски возачи су више усмерени ка безбедној
вожњи него што је то случај са мушкарцима (Laapotti, 2003). Вожња има другачије
значење за жене и мушкарце.
У једној исландској студији о прекршајима у саобраћају и понашању младих
возача током вожње утврђено је неколико значајних разлика између младих
мушкараца и жена разматрајући фактор брзину и пол возача (Gylfason et al., 2004).
Млади мушкарци чешће прекорачују брзину од младих жена. Једно од објашњења
разлике у склоности ка брзој вожњи пронађено је у студији са упитницима у којој је
установљено да мушкарци верују да могу брзо да возе, а да их полиција не заустави.
У исландској студији, такође, је забележено да су мушкарци превише заступљени у
броју проласка кроз црвено светло и у вожњи под дејством алкохола (Gylfason et al.,
2004). Вожња под утицајем алкохола је нарочито опасна код омладине. Preusser
(2002) је показао да се ризик младих људи од смртног страдања у саобраћајним
незгодама повећава, са сваким конзумираним пићем, много брже него што је то
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случај код старијих људи. У студији Европске Уније IMMORTAL (Mathijssen and
Houwing, 2005), утврђено је да у Холандији наркотике најчешће користе млади
возачи мушког пола старосне групе од 18 до 24 године, у којој један од шест возача
конзумира дрогу или комбинацију више наркотика и већина оних који су били
позитивни на тестовима, су користили марихуану. На основу резултата
епидемиолошке студије (Mathijssen and Houwing, 2005) закључено је да возачи који
користе забрањене дроге и комбинацију дрога, имају 25 пута већи ризик од
задобијања озбиљних повреда, док комбинацијом наркотика и алкохола тај ризик се
повећава и до 35 пута.
У студији која је обухватила саобраћајне незгоде у којима су учествовали млади
возачи Williams (2000) је утврдио да ризик учешћа у саобраћајним незгодама расте
са повећањем броја путника у возилу. Код возача старости између 16 и 17 година,
ризик од учешћа у незгодама је био 4 пута већи са три путника од ризика када у
возилу није било путника. Код возача старости 18 и 19 година, ризик је био 2 пута
већи, а код старијих возача ризик се смањивао услед присуства путника.
Код младих возача почетника секундарни задаци више ометају задатак вожње
него што је то случај са старијим возачима. Подаци Националне администрације за
безбедност путева у САД-у (NHTSA, 2006), показује да скоро 80% незгода
подразумева возача који скреће поглед са пута у тренутку конфликта и да је стопа
смртности услед непажње скоро 4 пута већи за возаче старости од 18 до 20 година,
него за оне старије од 34 године.
Студија са анкетирањем возача у Шведској показује да се коришћење мобилних
телефона током вожње знатно повећало у последњих 10 година. Неки возачи,
посебно млађи, такође шаљу и примају текстуалне поруке док возе. Као резултат,
забележено је да возачи пропуштају излазе, не уочавају саобраћајне знаке и забораве
да прилагоде брзину у складу са ограничењем на путу (Thulin and Gustafsson, 2004).
Циљ овог рада је био да истражи и упореди знања, ставове и самопријављено
понашање код младих возача. Дакле, 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 старосне категорије
младих возача.

2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Истраживање је спроведено у периоду од 2. до 24. децембра 2017. године, циљна
група су били млади возачи старости од 17 до 27 година, који имају положени
возачки испит и који немају „мртав возачки стаж“.
Анкета се састојала од 22 питања, прва група су социо-демографска питања и
питања која се односе на учесталост вожње аутомобила. Друга група питања се
односи на ставове младих возача о употреби система заштите и безбедном
учествовању у саобраћају, док се трећа група питања односила на самопријављено
понашање учесника у саобраћају.
Анкетно истраживање је спроведено “online” путем. Анкета је дељена путем
Facebook-a у групама у којима су чланови претежно млади. Анкета је формирана
преко апликације “Google forms”.
У анкетном истраживању је укупно учествовало 309 испитаника, од чега је већи
одзив био од стране женске популације (65%). Када је реч о старосној структури
3
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највећи проценат испитаника је старости од 21 до 24 године (69,6%), док је најмање
испитаника учествовало у истраживању старости од 25 до 27 година (15,7%). У
истраживању образовна структура испитаника је подељена у пет категорије:
основно, средњошколско, више, високо, мастер/докторске. Највећи проценат
испитаника је био високог образовања (50%), док ниједан испитаник није имао само
основно образовање. Из анализе су искључени испитаници који нису активни
возачи.
Анализа прикупљених података је спроведена у статистичком софтверском
пакету IBM SPSS Statistics 22.
При обради података први корак је био проверавање поузданости упитника. Том
приликом је за проверу поузданости коришћена Cronbach’s Alpha. Cronbach’s Alpha
је износио 0,823. Процена значајности променљивих вршена је преко Пирсоновог
χ2 (Pearson Chi-Square) теста независности. Јачина везе између променљивих мерена
је преко Крамеровог показатеља (Cramer's V) за случај табела 4 са 2 и 5 са 3.
Ради утврђивања статистичке значајности разлика између група, постављене су
хипотезе. Нулта хипотеза Н0 , која гласи, „Не постоји статистички значајна разлика
између група“ и алтернативна хипотеза На , која гласи, „Постоји статистички
значајна разлика између група“. Праг статистичке значајности постављен је на 5%.
Уколико је p ≤ 0,05, одбацује се нулта хипотеза и прихвата се алтернативна
хипотеза, а за случај да је p > 0,05 прихвата се постављена, нулта хипотеза.

3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ
Анализа самопријављеног понашања младих возача

Испитивање понашања младих возача састојало се од 5 питања, где су 4 питања
била везана за коришћење сигурносног појаса, а 1 питање је било везано за употребу
мобилног телефона приликом вожње (куцање порука и разговор). За приказивање
понашања младих возача везано за коришћење сигурносног појаса и телефона за
време вожње коришћена је скала од 1 до 5, где је са бројем 5 означено најбезбедније
понашање.
У табели 1 су приказане просечне оцене одговора за целокупан узорак за питање
о понашању у зависности од пола, старости и образовања. ꭓ2 тест је показао
статистички значајну разлику између пола и коришћења сигурносног појаса на
аутопуту. На ово питање, испитаници оба пола су показали веома безбедно
понашање када је реч о употреби сигурносног појаса на аутопуту. ꭓ2 тест је показао
статистички значајну разлику између пола и коришћења сигурносног појаса у
насељу. Безбедније понашање су показале испитанице женског пола када је у
питању употреба појаса у насељу. ꭓ2 тест је показао статистички значајну разлику
између пола и куцања порука и разговора телефоном у току вожње аутомобила. Као
и у претходном питању, испитанице женског пола су показале безбедније
понашање, везано за употребу телефона током вожње. На основу података из табеле
1, који су везани за коришћење сигурносног појаса може се закључити да се млади,
безбедније понашају на аутопуту у односу на путеве у насељу.
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Табела 1. Веза између самопријављеног понашања младих возача и пола, старости и образовања
Статистичка разлика између старосних група
Старост
17-20
21-24
25-27
Појас АП
3,93
4,68
4,63
ꭓ2(4, n=309)= 62,148, p=0, Cramer’s V=0,317
Појас насеље
3,80
4,39
4,00
ꭓ2(4, n=309)= 17,972, p=0,021, Cramer’s V=0,171
Телефон
3,80
4,38
3,75
ꭓ2(4, n=309)= 27,409, p=0, Cramer’s V=0,211
Статистичка разлика између полова
Пол
М
Ж
Појас АП
4,50
4,60
ꭓ2(4, n=309)= 19,254, p=0,01, Cramer’s V=0,25
Појас насеље
4,00
4,37
ꭓ2(4, n=309)= 29,849, p=0, Cramer’s V=0,311
Телефон
4,08
4,25
ꭓ2(4, n=309)= 13,307, p=0,004, Cramer’s V=0,208
Статистичка разлика између образовања
Образовање Средње Више Високо Мастер/др
Појас АП
4,28
4,43
4,67
4,86
ꭓ2(4, n=309)= 22,012, p=0,037, Cramer’s V=0,154
Појас насеље
4,08
4,14
4,27
4,43
ꭓ2(4, n=309)= 31,609, p=0,002, Cramer’s V=0,185
Телефон
4,25
4,00
4,29
3,71
ꭓ2(4, n=309)= 35,629, p=0, Cramer’s V=0,196

ꭓ2 тест је показао статистички значајну разлику између старости и коришћења
сигурносног појаса на аутопуту. Може се закључити да се млади који припадају
старосној категорији од 17-20 година најнебезбедније понашају када је реч о
коришћењу сигурносног појаса. ꭓ2 тест је показао статистички значајну разлику
између старости и коришћења сигурносног појаса у насељу. Млади који припадају
старосној категорији од 25-27 година су показали најнебезбедније понашање када је
реч о коришћењу мобилног телефона приликом вожње.
ꭓ2 тест је показао статистички значајну разлику између образовања и коришћења
сигурносног појаса на аутопуту. Понашање испитаника, у погледу употребе
сигурносног појаса, је безбедније што је њихов степен образовања већи. ꭓ2 тест је
показао статистички значајну разлику између образовања и коришћења сигурносног
појаса у насељу. Такође, и код употребе сигурносног појаса у насељу, понашање
испитаника је безбедније што је њихов степен образовања виши. ꭓ2 тест је показао
статистички значајну разлику између образовања и куцања порука и разговора
телефоном у току вожње аутомобила. Испитаници са високим образовањем су
показали најбезбедније понашање у погледу употребе мобилног телефона у току
вожње. На основу података из табеле 1. који се односе на образовање младих
учесника у саобраћају, може се закључити да се најбезбедније понашају млади који
имају већи степен образовања.
3.2.

Анализа ставова младих возача

За приказивање ставова коришћена је скала процене од 1 до 4, где је
најпозитивнији став оцењен бројем 4, а најнегативнији став је оцењен бројем 1.
Испитани су ставови младих возача који се тичу конзумирања алкохола, употребе
сигурносног појаса и ставови везани за кажњавање због не коришћења
безбедносних система.
У табели 2. приказане су оцене просечног прихватања ризика за целокупан
узорак за сваки став у зависности од пола, старости и понашања. ꭓ2 тест је показао
статистички значајну разлику између пола и ставa о казнама за некоришћење
безбедносног система (став 1). Испитаници мушког пола су показали позитивнији
став од жена у погледу казни за некоришћење безбедносних система. ꭓ2 тест је
показао статистички значајну разлику између пола и ставa о томе да ако се вози
пажљиво сигурносни појасеви нису неопходни (р<0,05)(став 2). На ово питање
испитаници женског пола су имали позитивније ставове од мушкараца. ꭓ2 тест није
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показао статистички значајну разлику између пола и става томе да алкохол и вожња
значајно повећавају ризик од саобраћајне незгоде (став 6).
Табела 2. Веза између ставова младих возача и пола, старости и понашања о безбедности саобраћаја
Став
1
2
6
Став
1
2
3
4
5
Став
2
3
4
5

Пол
Мушки

3,03
3,25
3,75
17-20

4,00
3,00
3,66
2,13
3,40

ꭓ2(3, n=309)= 15,58, p=0,04, Cramer’s V=0,225
ꭓ2(3, n=309) = 16,13, p=0,01, Cramer’s V=0,228
ꭓ2(3, n=309)= 0,92, p=0,82, Cramer’s V=0,55

2,87
3,58
3,75
Старост
21-24

3,85
3,53
3,59
2,63
3,64

3,35
3,31
3,50
3,21

25-27

4,19
3,63
3,68
2,44
3,63

Образовање
Средње Више Високо

3,31
3,58
2,50
3,42

Статистичка разлика између полова

Женски

3,51
3,61
2,53
3,67

Мастер

3,64
3,86
2,07
3,79

Статистичка разлика између старосних група
ꭓ (3, n=309) = 12,727, p=0,122, Cramer’sV=0,144
ꭓ2(3, n=309)= 13,882, p=0,031, Cramer’s V=0,150
ꭓ2(3, n=309)= 7,206, p=0,302, Cramer’s V=0,108
ꭓ2(3, n=309)= 32,1, p=0, Cramer’s V=0,228
ꭓ2(3, n=309)= 23,766, p=0,001, Cramer’s V=0,196
2

Статистичка разлика између образовања
ꭓ2(3, n=309)= 16,521, p=0,057, Cramer’s V=0,133
ꭓ2(3, n=309)= 27,717, p=0,001, Cramer’s V=0,173
ꭓ2(3, n=309)= 33,311, p=0,000, Cramer’s V=0,190.
ꭓ2(3, n=309)= 24,335, p=0,004, Cramer’s V=0,162

ꭓ2 тест није показао статистички значајну разлику између старости и става о
казнама за некоришћење безбедносног система (став 1). Испитаници старости 25-27
година показали су најпозитивнији став о казнама за некоришћење безбедносних
система. ꭓ2 тест је показао статистички значајну разлику између старости и става о
томе да ако се вози пажљиво сигурносни појасеви нису неопходни (став 2). Такође,
на ово питање су испитаници старости од 25 до 27 година имали најпозитивнији
став. ꭓ2 тест није показао статистички значајну разлику између старости и става да
у већини саобраћајних незгода сигурносни појас смањује ризик од озбиљних
повреда и за возаче и за путнике (став 3). Најпозитивнији став имају испитаници
старости од 25 до 27 година, док најнегативнији имају испитаници старости од 21
до 24 године.
ꭓ2 тест је показао статистички значајну разлику између старости и става да вас
сигурносни појас може заробити у случају саобраћајне незгоде (став 4). На овај став,
најпозитивнији став имају испитаници старости 21 до 24 године, док најнегативније
имају најмлађи испитаници. ꭓ2 тест је показао статистички значајну разлику између
старости и става о томе да можете да пијете и возите уколико пажљиво возите (став
5).
ꭓ2 тест није показао статистички значајну разлику између образовања и става о
томе да ако се вози пажљиво сигурносни појасеви нису неопходни (став 2).
Најпозитивнији став имају испитаници са мастер/Др образовањем, док
најнегативније имају испитаници са средњошколским. ꭓ2 тест је показао
статистички значајну разлику између образовања и става да у већини саобраћајних
незгода сигурносни појас смањује ризик од озбиљних повреда и за возаче и за
путнике (став 3). Најпозитивнији став и у овом питању имају испитаници са
мастер/Др образовањем. ꭓ2 тест је показао статистички значајну разлику између
образовања и става да вас сигурносни појас може заробити у случају саобраћајне
незгоде (став 4). На ово питање, испитаници су имали нешто негативније ставове,
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где су испитаници са вишим образовањем показали најпозитивнији став. ꭓ2 тест је
показао статистички значајну разлику између образовања и става о томе да можете
да пијете и возите уколико пажљиво возите (став 5).

4.

ДИСКУСИЈА

Анализом ставова и самопријављеног понашања младих возача, добијено је да
постоје разлике код младих у њиховим ставовима и понашању. Ове статистичке
значајности су добијене анализом у односу на пол, старост и образовни степен
испитаника. Када се посматрају подаци добијени у табели 1, може се закључити да
да постоје разлике у понашању између полова. Дакле, испитанице женског пола су
показале безбедније понашање у погледу употребе сигурносног појаса на аутопуту
и у насељу, али и у употреби мобилног телефона током вожње. Овако добијени
резултати слажу се са тим да су жене више усмереније ка безбедној вожњи у односу
на мушкарце (Laapotti, 2003). Такође, овим истраживањем добијено је да возачи у
већој мери употребљавају појас на аутопуту у односу на насеље. Ово се може
објаснити да возачи када путују на дужа путовања, користе појас, јер се плаше да не
буду кажњени од стране саобраћајне полиције. На основу анализе понашања у
односу на старост испитаника (табела 1), добијена је статистички значајна разлика
између изабраних варијабли, а најбезбедније понашање су показали испитаници
старости од 21 до 24 године. Ово се може објаснити тиме да млади возачипочетници (17-20 год.) нису још увек усвојили исправна понашања и ставове, док
возачи који су старији од 24 године, поседују више искуства и због те чињенице се
не понашају у складу са прописима. Када се анализирају резултати у табели 3, може
се закључити да степен образовања има велик утицај на понашање младих возача.
Дакле, што се тиче употребе појаса и на аутопуту и у насељу возачи који су
завршили мастер или докторске студије су показали најбезбедније понашање. Оно
што је изненађујуће је да су баш ови испитаници показали најнебезбедније
понашање које се односило на употребу мобилног телефона током вожње. Разлог
овоме може се тражити да ови возачи доста времена проводе у вожњи и да je због
тога код овог образовног профила повећана употреба телефона у вожњи. Генерално,
може се закључити да се најбезбедније понашају млади возачи који имају већи
степен образовања.
Анализом ставова младих возача, добијено је да постоје разлике између
испитаних младих возача у погледу пола, старости и образовања (табела 2).
Упоредном анализом ставова у односу на пол возача, добијено је да жене имају
позитивнији став када су у питању казне због некоришћења безбедносних система.
Међутим, такође када се анализирају добијени резултати у односу на став да ако се
вози пажљиво сигурносни појасеви нису потребни, добијено је да позитивније
ставове имају опет женски возачи. Разлог овоме може се тражити у томе да су
мушки возачи сигурнији у своје возачке способности него жене, што је погрешан
став и кога треба исправити. На став о томе да алкохол и вожња значајно повећавају
ризик од саобраћајне незгоде, и мушки и женски млади возачи имају исту просечну
вредност одговора (по 3,75), односно да и мушкарци и жене подједнако прихватају
ризик да управљају возилом под дејством алкохола. Ово значи да ни једни ни други
немају правилно укорењен став о овоме и нису свесни ризика који носи овакво
понашање. Такође, ако се упореде резултати добијени у табели 2, који показују да
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постоји статистички значајна разлика између старости и овог става, односно да
најпозитивније ставове имају возачи старости од 25 до 27 година. Ово говори да су
људи у заблуди, и да мисле да пажљивом вожњом могу се осећати безбедно и да не
схватају чињеницу да не морају они бити одговорни за настанак саобраћајне незгоде
већ да могу без сопствене грешке настрадати грешком других учесника у
саобраћају. Упоредном анализом ставова у односу на степен образовања, добијено
је да има статистички значајна разлика између променљивих. Као и у случају када
је анализирано образовање и понашање учесника у саобраћају, добијено је да
позитивност према ставу расте како расте степен образовања испитаника.
5.

ЗАКЉУЧАК

Циљ овог истраживања је био да се изврши анализа ставова и самопријављеног
понашања младих возача. Извршене су и статистичке анализе које су за циљ имале
да покажу да ли постоји зависност између ставова и понашања у односу на пол,
старост и образовање испитаника.
Добијени резултати показују да је могуће да постоји зависност ових
променљивих када су у питању ставови и понашање. Добијено је да су млади женски
возачи показали нешто безбедније понашање, такође су жене показале нешто
позитивније ставове о безбедности саобраћаја у односу на мушке возаче.
Тавела 3. Вредности Крамеровог В у зависности од броја категорија
Cramer’s V

Променљива
Понашање (4 категорије)
Ставови (3 категорије)

Мали
0,06
0,07

Средњи
0,17
0,21

Велики
0,29
0,35

На крају рада, приказана је табела 4. у којој је приказан Крамеров В показатељ
који описује јачину везе између променљивих односно величину утицаја која је у
опсегу од 0 до 1. У табели 4. приказане су три највеће вредности Крамеровог В
показатеља, односно јачина везе између понашања и пола и старости. Вредности
Крамеровог В су дате у табели 3. и зависе од броја категорија. На основу вредности
из табеле 4., може се закључити да постоји велика јачина везе између старости и
употребе сигурносног појаса на аутопуту. Такође, постоји велика јачина везе између
пола и употребе појаса у насељу, док је средња јачина утицаја између пола и
употребе појаса на аутопуту.
Табела 4. Величина утицаја између понашања, ставова и осталих променљивих
Понашање
Независна променљива Сramer’s V
Појас АП
Појас насеље
Појас АП
Став
2
4
4

Старост
Пол
Пол

0.317
0.311
0.250

Пол
Старост
Образовања

0.228
0.228
0.190

У табели 4., се такође може видети јачина везе између ставова и променљивих
односно пола старости и образовања. На основу података из табеле, може се
закључити да постоји средња јачина везе између пола и става да ако се пажљиво
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вози сигурносни појасеви нису неопходни. Такође, постоји средња јачина везе
између старости и става да сигурносни појас може заробити у случају саобраћајне
незгоде, док је добијено да постоји мала јачина везе између степена образовања и
овог става.
На крају, један од важних закључака овог рада је да је образовање један од
важних фактора који утичу на формирање ставова и испољавању понашања
учесника у саобраћају. Међутим, добијено је да су возачи са мастер/Др образовањем
показали најнебезбедније понашање у погледу употребе мобилног телефона у току
вожње. Жене у просеку боље схватају опасности и мање су склоне ризицима
(Липовац, 2008). У овом истраживању добијено је да су жене показале безбедније
понашање у погледу употребе сигурносних појаса. На понашање учесника у
саобраћају утиче више фактора, као што су: ставови, вештине, навике и знање. Сви
ови претходно поменути фактори заједно дају слику понашања учесника у
саобраћају, зато како би се унапредило понашање учесника потребно је укоренити
исправне ставове, исправити лоше навике, унапредити знање код људи како би се
тиме и унапредило стање безбедности саобраћаја.
6.
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ПУ
Суботица
4,45

ОЦЕНА СТАВОВА учесника у саобраћају
ВОЖЊА ПОД УТИЦАЈЕМ
(алкохол, дрога, лекови)
У СРБИЈИ 2017. године

ПУ
Кикинда
4,5

ПУ
Сомбор
4,44

Легенда
Веома висока оцена [4,53 – 4,60]

ПУ
Зрењанин
4,45

ПУ
Нови Сад
4,5

Високa oцена [4,45 – 4,52]
Средња оцена [4,38 – 4,44]
Ниска оцена [4,30 – 4,37]

ПУ
Сремска Митровица
4,57
ПУ
Шабац
4,57

ПУ
Београд
4,57
ПУ
Ваљево
4,23

ПУ
Чачак
4,5

ПУ
Ужице
4,5

ПУ
Нови Пазар
4,48

* Већа оцена (на скали од 1 до 5)
значи да испитаници у већој
мери не одобравају вожњу под
дејством алкохола, дрога или
лекова који утичу на безбедну вожњу

Непознати подаци

ПУ
ПУ
Смедерево Пожаревац
4,5
4,51
ПУ
Крагујевац
4,48

ПУ
Краљево
4,45

ПУ
Пријепоље
4,52

Веома ниска оцена [4,23 – 4,29]

ПУ
Панчево
4,56

ПУ
Јагодина
4,45

ПУ
Крушевац
4,52

ПУ
Зајечар
4,48

ПУ
Ниш
4,53
ПУ
Прокупље
4,53

Косово и Метохија

Оцењени ставови:
- Алкохол повећава ризик од незгоде
- Пријатељима је неприхватљива вожња
под дејством алкохола
- Алкохол отежава реаговање на опасну ситуацију
- Дрога повећава ризик од незгоде
- Пријатељима је неприхватљива вожња
под дејством дрога
- Знам за негативно дејство лекова на вожњу

ПУ
Бор
4,51

ПУ
Лесковац
4,6

ПУ
Врање
4,59

ПУ
Пирот
4,59

ПУ
Суботица
50,0%

Проценат
ПРЕКОРАЧЕЊА БРЗИНЕ
КОД ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА
ВАН НАСЕЉА 2017. године

ПУ
Кикинда
57,0%

ПУ
Сомбор
59,4%

Легенда
ПУ
Зрењанин
61,3%

ПУ
Нови Сад
46,3%

Врло низак (ИБС < 5%)
Низак (5% ≤ ИБС < 10%)
Средњи (10% ≤ ИБС < 15%)
Висок (15% ≤ ИБС < 20%)

ПУ
Сремска Митровица
63,0%

ПУ
Шабац
33,5%

ПУ
Београд
1,4%

ПУ
Смедерево
41,6%

ПУ
Ваљево
21,3%

ПУ
Крагујевац
22,8%
ПУ
Ужице
24,2%

ПУ
Пријепоље
23,5%

Врло висок (ИБС ≥ 20%)

ПУ
Панчево
20,1%

ПУ
Чачак
34,0%

Непознати подаци

ПУ
Пожаревац
50,4%

ПУ
Јагодина
13,9%
ПУ
Зајечар
24,0%

ПУ
Краљево
47,0%

ПУ
Нови Пазар
31,3%

ПУ
Крушевац
16,2%

ПУ
Прокупље
31,1%

Косово и Метохија
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет

ПУ
Бор
54,1%

ПУ
Ниш
4,7%

ПУ
Лесковац
24,1%

ПУ
Пирот
14,0%

ПУ
Врање
19,3%

ИБС - Индикатор безбедности саобраћаја.

ПУ
Суботица
12,2%

Проценат ПРЕКОРAЧЕЊА БРЗИНЕ
ВОЗАЧА ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА
ЗА ВИШЕ ОД 10 km/h ВАН НАСЕЉА
2017. године

ПУ
Кикинда
14,4%

ПУ
Сомбор
11,3%

Легенда
ПУ
Зрењанин
17,5%

ПУ
Нови Сад
12,5%

Веома низак (ИБС < 5%)
Низак (5% ≤ ИБС < 10%)
Средњи (10% ≤ ИБС < 15%)
Висок (15% ≤ ИБС < 20%)

ПУ
Сремска Митровица
21,8%

ПУ
Шабац
10,6%

ПУ
Београд
0,1%

ПУ
Смедерево
11,7%

ПУ
Ваљево
6,1%

ПУ
Крагујевац
9,3%
ПУ
Ужице
8,7%

ПУ
Пријепоље
9,0%

Веома висок (ИБС ≥ 20%)

ПУ
Панчево
4,0%

ПУ
Чачак
8,1%

Непознати подаци

ПУ
Пожаревац
25,3%

ПУ
Јагодина
2,6%
ПУ
Зајечар
4,8%

ПУ
Краљево
19,4%

ПУ
Нови Пазар
13,2%

ПУ
Крушевац
5,4%

ПУ
Прокупље
7,3%

Косово и Метохија
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет

ПУ
Бор
26,8%

ПУ
Ниш
0,8%

ПУ
Лесковац
10,5%

ПУ
Пирот
0,6%

ПУ
Врање
8,9%

ИБС - Индикатор безбедности саобраћаја.

ПУ
Суботица
80,6%

Проценат употребе
ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА ЗА ДЕЦУ
СТАРОСТИ ОД 0 ДО 3 ГОДИНЕ
У ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА
ВАН НАСЕЉА 2017. године

ПУ
Кикинда
56,7%

ПУ
Сомбор
41,7%

Легенда
ПУ
Зрењанин
30,8%

ПУ
Нови Сад
51,0%

Врло висок (ИБС ≥ 95%)
Висок (90% ≤ ИБС < 95%)
Средњи (80% ≤ ИБС < 90%)
Низак (70% ≤ ИБС < 80%)

ПУ
Сремска Митровица
50,0%

ПУ
Шабац
28,6%

ПУ
Београд
57,1%

ПУ
Смедерево
37,5%

ПУ
Ваљево
44,4%

ПУ
Крагујевац
37,5%
ПУ
Ужице
80,0%

ПУ
Пријепоље
33,3%

Врло низак (ИБС < 70%)

ПУ
Панчево
50,0%

ПУ
Чачак
50,0%

Непознати подаци

ПУ
Пожаревац
66,7%

ПУ
Јагодина
37,5%
ПУ
Зајечар
30,0%

ПУ
Краљево
66,7%

ПУ
Нови Пазар
7,7%

ПУ
Крушевац
40,0%

ПУ
Прокупље
62,5%

Косово и Метохија
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет

ПУ
Бор
25,0%

ПУ
Ниш
43,8%

ПУ
Лесковац
58,8%

ПУ
Пирот
62,5%

ПУ
Врање
22,6%

ИБС - Индикатор безбедности саобраћаја.

ПУ
Суботица
33,3%

Проценат употребе
ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА ЗА ДЕЦУ
СТАРОСТИ ОД 4 ДО 12 ГОДИНА
У ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА
ВАН НАСЕЉА 2017. године

ПУ
Кикинда
12,5%

ПУ
Сомбор
20,6%

Легенда
ПУ
Зрењанин
25,0%

ПУ
Нови Сад
26,0%

Врло висок (ИБС ≥ 95%)
Висок (90% ≤ ИБС < 95%)
Средњи (80% ≤ ИБС < 90%)
Низак (70% ≤ ИБС < 80%)

ПУ
Сремска Митровица
57,1%

ПУ
Шабац
26,7%

ПУ
Београд
31,1%

ПУ
Смедерево
40,0%

ПУ
Ваљево
12,2%

ПУ
Крагујевац
21,4%
ПУ
Ужице
27,8%

ПУ
Пријепоље
6,1%

Врло низак (ИБС < 70%)

ПУ
Панчево
25,0%

ПУ
Чачак
8,3%

Непознати подаци

ПУ
Пожаревац
37,2%

ПУ
Јагодина
16,7%
ПУ
Зајечар
33,3%

ПУ
Краљево
46,9%

ПУ
Нови Пазар
6,7%

ПУ
Крушевац
31,3%

ПУ
Прокупље
25,0%

Косово и Метохија
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет

ПУ
Бор
3,3%

ПУ
Ниш
16,3%

ПУ
Лесковац
18,9%

ПУ
Пирот
33,3%

ПУ
Врање
20,0%

ИБС - Индикатор безбедности саобраћаја.

ПУ
Суботица
80,0%

Проценат употребе
ЗАШТИТНЕ КАЦИГЕ ВОЗАЧА
МОПЕДА ВАН НАСЕЉА 2017. године

ПУ
Кикинда
80,0%

ПУ
Сомбор
51,6%

Легенда
Врло висок (ИБС ≥ 95%)

ПУ
Зрењанин
63,3%

ПУ
Нови Сад
86,7%

Висок (90% ≤ ИБС < 95%)
Средњи (80% ≤ ИБС < 90%)
Низак (70% ≤ ИБС < 80%)

ПУ
Сремска Митровица
51,6%
ПУ
Шабац
76,7%

ПУ
Београд
87,1%

ПУ
Смедерево
93,8%

ПУ
Ваљево
83,9%

ПУ
Крагујевац
53,3%
ПУ
Ужице
55,6%

ПУ
Пријепоље
90,9%

Врло низак (ИБС < 70%)

ПУ
Панчево
91,2%

ПУ
Чачак
66,7%

Непознати подаци

ПУ
Пожаревац
87,9%

ПУ
Јагодина
80,6%
ПУ
Зајечар
80,0%

ПУ
Краљево
78,1%

ПУ
Нови Пазар
33,3%

ПУ
Крушевац
83,3%

ПУ
Прокупље
73,3%

Косово и Метохија
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет

ПУ
Бор
67,7%

ПУ
Ниш
56,3%

ПУ
Лесковац
66,7%

ПУ
Пирот
90,0%

ПУ
Врање
75,0%

ИБС - Индикатор безбедности саобраћаја.

ПУ
Суботица
86,7%

Проценат употребе
ЗАШТИТНЕ КАЦИГЕ ВОЗАЧА
МОТОЦИКАЛА ВАН НАСЕЉА
2017. године

ПУ
Кикинда
76,7%

ПУ
Сомбор
83,3%

Легенда
ПУ
Зрењанин
90,0%

ПУ
Нови Сад
93,3%

Врло висок (ИБС ≥ 95%)
Висок (90% ≤ ИБС < 95%)
Средњи (80% ≤ ИБС < 90%)
Низак (70% ≤ ИБС < 80%)

ПУ
Сремска Митровица
96,7%

ПУ
Шабац
86,7%

ПУ
Београд
93,3%

ПУ
Крагујевац
76,7%

ПУ
Пријепоље
91,4%

Непознати подаци

ПУ
ПУ
Пожаревац
Смедерево
96,9%
87,9%

ПУ
Ваљево
84,8%

ПУ
Ужице
96,9%

Врло низак (ИБС < 70%)

ПУ
Панчево
90,6%

ПУ
Чачак
93,5%

ПУ
Јагодина
90,3%
ПУ
Зајечар
90,0%

ПУ
Краљево
96,7%

ПУ
Нови Пазар
83,3%

ПУ
Крушевац
73,3%

ПУ
Ниш
86,7%

ПУ
Прокупље
86,7%

Косово и Метохија
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет

ПУ
Бор
83,9%

ПУ
Пирот
96,7%
ПУ
Лесковац
96,7%

ПУ
Врање
93,3%

ИБС - Индикатор безбедности саобраћаја.

ПУ
Суботица
80,6%

Проценат употребе
СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА НАПРЕД
У ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА
ВАН НАСЕЉА 2017. године

ПУ
Кикинда
89,0%

ПУ
Сомбор
87,4%

Легенда
ПУ
Зрењанин
92,0%

ПУ
Нови Сад
93,8%

Врло висок (ИБС ≥ 95%)
Висок (90% ≤ ИБС < 95%)
Средњи (80% ≤ ИБС < 90%)
Низак (70% ≤ ИБС < 80%)

ПУ
Сремска Митровица
79,9%

ПУ
Шабац
69,8%

ПУ
Београд
68,8%

ПУ
Смедерево
59,9%

ПУ
Ваљево
64,2%

ПУ
Крагујевац
80,1%
ПУ
Ужице
82,4%

ПУ
Пријепоље
64,1%

Врло низак (ИБС < 70%)

ПУ
Панчево
78,4%

ПУ
Чачак
69,5%

Непознати подаци

ПУ
Пожаревац
73,4%

ПУ
Јагодина
74,0%
ПУ
Зајечар
78,9%

ПУ
Краљево
66,1%

ПУ
Нови Пазар
67,8%

ПУ
Крушевац
71,8%

ПУ
Прокупље
84,5%

Косово и Метохија
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет

ПУ
Бор
78,3%

ПУ
Ниш
75,5%

ПУ
Лесковац
76,6%

ПУ
Пирот
79,2%

ПУ
Врање
76,9%

ИБС - Индикатор безбедности саобраћаја.

ПУ
Суботица
14,9%

Проценат употребе
СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА
НА ЗАДЊИМ СЕДИШТИМА
У ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА
ВАН НАСЕЉА 2017. године

ПУ
Кикинда
6,7%

ПУ
Сомбор
13,3%

Легенда
ПУ
Зрењанин
9,2%

ПУ
Нови Сад
18,4%

Врло висок (ИБС ≥ 95%)
Висок (90% ≤ ИБС < 95%)
Средњи (80% ≤ ИБС < 90%)
Низак (70% ≤ ИБС < 80%)

ПУ
Сремска Митровица
11,5%

ПУ
Шабац
3,6%

ПУ
Београд
9,1%

ПУ
Смедерево
14,8%

ПУ
Ваљево
12,9%

ПУ
Крагујевац
7,2%
ПУ
Ужице
12,5%

ПУ
Пријепоље
1,9%

Врло низак (ИБС < 70%)

ПУ
Панчево
5,6%

ПУ
Чачак
1,7%

Непознати подаци

ПУ
Пожаревац
20,8%

ПУ
Јагодина
2,4%
ПУ
Зајечар
21,0%

ПУ
Краљево
13,9%

ПУ
Нови Пазар
3,0%

ПУ
Крушевац
10,0%

ПУ
Прокупље
15,0%

Косово и Метохија
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет

ПУ
Бор
8,6%

ПУ
Ниш
7,5%

ПУ
Лесковац
2,0%

ПУ
Пирот
11,0%

ПУ
Врање
13,7%

ИБС - Индикатор безбедности саобраћаја.
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ОЦЕНА СТАВОВА мотоциклиста
Значај ЗАШТИТНИХ КАЦИГА
У СРБИЈИ 2017. године
ПУ
Суботица
4,28

ПУ
Кикинда
4,3

ПУ
Сомбор
4,47

Легенда
Веома висока оцена [4,53 – 4,61]

ПУ
Зрењанин
4,34

ПУ
Нови Сад
4,42

Високa oцена [4,44 – 4,52]
Средња оцена [4,36 – 4,43]
Ниска оцена [4,27 – 4,35]

ПУ
Сремска Митровица
4,44
ПУ
Шабац
4,46

ПУ
Београд
4,61
ПУ
Ваљево
4,45

ПУ
Чачак
4,56

ПУ
Ужице
4,36

ПУ
Нови Пазар
4,51

Непознати подаци

ПУ
ПУ
Смедерево Пожаревац
4,52
4,51
ПУ
Крагујевац
4,31

ПУ
Краљево
4,29

ПУ
Пријепоље
4,5

Веома ниска оцена [4,19 – 4,26]

ПУ
Панчево
4,27

ПУ
Бор
4,51

ПУ
Јагодина
4,19

ПУ
Крушевац
4,42

ПУ
Зајечар
4,47

ПУ
Ниш
4,39
ПУ
Прокупље
4,41

Косово и Метохија

ПУ
Лесковац
4,29

ПУ
Пирот
4,42

ПУ
Врање
4,44

* Већа оцена (на скали од 1 до 5) значи
да се испитаници у већој мери не слажу
са изјавом да Ако возим пажљиво
заштитна кацига није неопходна .
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БРЗА ВОЖЊА
У СРБИЈИ 2017. године

Легенда
Веома висока оцена [4,06 – 4,21]

ПУ
Зрењанин
3,92

ПУ
Нови Сад
4,14

Високa oцена [3,90 – 4,05]
Средња оцена [3,75 – 3,89]
Ниска оцена [3,59 – 3,74]

ПУ
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ПУ
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Београд
3,97
ПУ
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ПУ
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ПУ
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ПУ
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ПУ
ПУ
Смедерево Пожаревац
3,89
4,15
ПУ
Крагујевац
3,94

ПУ
Краљево
4,08

ПУ
Нови Пазар
4,12

* Већа оцена (на скали од 1 до 5)
значи да испитаници у већој мери
подржавају вожњу у складу
са ограничењем.

Веома ниска оцена [3,44 – 3,58]

ПУ
Панчево
3,98

ПУ
Бор
4,09

ПУ
Јагодина
4,08

ПУ
Крушевац
4,17

ПУ
Зајечар
4,09

ПУ
Ниш
4,16
ПУ
Прокупље
4,21

Косово и Метохија

ПУ
Лесковац
4,05

ПУ
Пирот
4,05

ПУ
Врање
4,08

Оцењени ставови:
- Брза вожња је ризична по живот
- Морам да возим брзо, иначе губим време
- Брза вожња отежава реаговање на опасну ситуацију
- Пријатељи сматрају да треба поштовати брзину
- Ограничења брзине су прихватљива
- Повећање брзине за 10 km/h повећава ризик од незгоде
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