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Резиме: Националном Стратегијом безбедности саобраћаја безбедност деце дефинисана је
као један од приоритетних циљева. Локалне самоуправе улажу значајне напоре како би
унапредиле безбедност деце у зонама основних школа. Упркос реализованим бројним мерама
и уградњи додатних елемената саобраћајне сигнализације општи утисак је да постоји још
пуно простора за унапређење безбедности у зонама основних школа. Овај рад представља
модел бенчмаркинга безбедности зоне основних школа, са крајњим циљем да се препознају
позитивни примери у пракси који би били узор за даљи рад. Представљени модел треба да
додатно мотивише доносиоце одлука на локалу да анализирају и унапреде зоне основних
школа, као и да промовишу најбољу праксу. Модел подразумева сагледавање свих кључних
елемената саобраћајне инфраструктуре и њихову усаглашеност у функцији кретања деце, при
чему група експерата евидентира и процењује све детаље. Препознавање могућности за
унапређење треба да буде подршка систему управљања безбедношћу саобраћаја на локалу.
Бенчмаркинг безбедности деце у зонама основних школа треба да скрене додатну пажњу на
безбедност деце у овој зони, стручној јавности, политичким субјектима, али и родитељима
чија деца ту школу похађају.
Кључне речи: бенчмаркинг, основне школе, локална самоуправа, управљање
Abstract: The National Road Safety Strategy defines child safety as one of the priority goals. Local
governments are making significant efforts to improve the safety of children in primary school
Дарко Петровић, дипл. инж. саобраћаја, директор Сектора за усавршавање и сертификацију, АМСС –
Центар за моторна возила, Кнегиње Зорке 58, Београд, Република Србија, darko.petrovic@amss-cmv.co.rs
2
Милош Тучић, дипл. инж. саобраћаја, АМСС – Центар за моторна возила, Кнегиње Зорке 58, Београд,
Република Србија, milos.tucic@amss-cmv.co.rs
3
Бојан Томић, маст. инж. саобраћаја, стручни сарадник, АМСС – Центар за моторна возила, Кнегиње
Зорке 58, Београд, Република Србија, bojan.tomic@amss-cmv.co.rs
4
Мaрко Јовановић, инж. саобраћаја, самостални истраживач, АМСС – Центар за моторна возила,
Кнегиње Зорке 58, Београд, Република Србија, marko.jovanovic@amss-cmv.co.rs
1

295

Дарко Петровић, Милош Тучић, Бојан Томић, Марко Јовановић
БЕНЧМАРКИНГ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У ЗОНАМА ОСНОВНИХ ШКОЛА

zones. Despite the numerous measures implemented and the installation of additional elements of
traffic signaling, the general impression is that there is still plenty of room for improvement of road
safety in primary school zones. This paper presents a benchmarking model for the road safety of
primary school zones, with the ultimate goal of recognizing positive examples in practice that would
serve as a role model for further work. The model presented should further motivate decision makers
at the local level to analyze and improve the basics of primary school zones, as well as to promote
best practice. The model involves reviewing all the key elements of the road infrastructure and their
compliance in the function of the movement of children, with a group of experts recording and
evaluating all the details. Recognizing opportunities for improvement should be support to the road
safety management system at the local level. Benchmarking of road safety of children in primary
school zones should give extra attention to the road safety of children in this zone, the professional
public, political subjects, and parents whose children attend the school.
Keywords: benchmarking, primary schools, local community, management

1.

УВОД

У 2017. години, у Републици Србији је евидентирано 41 дете умрло насилном
смрћу5 , од чега је чак 17 деце6 (41,5%) погинуло у саобраћајним незгодама. Према
подацима МУП-а, у последњих пет година, у саобраћају погинуло 64 детета, а тешко
повређено 1081 дете. Подаци указују да је од 64 погинула детета, 56,3% погинуло у
својству путника, док је 32,8% у својству пешака и 10,9% у својству возача. Живот
сваког детета у Републици Србији је драгоцен, а друштвена одговорност
институција као и свих појединаца је да својим деловањем спрече страдање деце.
Ризик страдања деце највећи је у саобраћају и управо у том сегменту су учињени
значајни системски кораци.
Имајући у виду изложеност деце ризицима у саобраћају, Националном
Стратегијом безбедности саобраћаја постављен је циљ да од 2020. године, нема
погинуле деце у саобраћају, као и да се преполови број тешко повређене деце, у
односу на 2011. годину. Овакав циљ усмерен је на дугорочно системско унапређење
безбедности деце у саобраћају, уз јасно дефинисано очекивање да се до 2020. године
у Србији успостави ефикасан систем заштите деце у саобраћају. Системски приступ
подразумева сарадњу и координацију рада националних институција као и локалних
институција безбедности саобраћаја. С обзиром да је 2017. године погинуло 17 деце
у саобраћајним незгодама, а тешко повређено 205 (док је у 2011. тешко повређено
255), да би ови циљеви били испуњени потребно је енергично појачање активности
на свим нивоима.
Системски приступ унапређењу безбедности деце у саобраћају треба да буде
инициран од стране националних институција које ће својим истраживањима и
смерницама у виду конкретних активности дати основу за рад локалних самоуправа
и спровођење конкретних транспарентних мера и активности, директно на терену.
Услов за ефикасност ових мера је квалитетно препознавање проблема уз примену
научних принципа и координисану примену мера, уз праћење и надзор од стране
стручних институција на локалном нивоу – савета за безбедност саобраћаја.
5
Податак преузет из базе Републичког завода за статистику (СТАТ база/Становништво/Рођени и
умрли/Умрли/Умрли насилном смрћу, по пореклу насилне смрти, полу и старости), страница посећена
дана 18.01.2019. године
6
Податак преузет из базе Агенције за безбедност саобраћаја, страница посећена дана 18.01.2019. године
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Ризици којима су деца изложена у саобраћају једним делом су проузроковани и
тиме што је саобраћајни систем већином пројектован и прилагођен потребама
одраслих особа. Савремени концепт саобраћаја подразумева прилагођавање
саобраћајног система деци као најрањивијим корисницима, посебно на локацијама
на којима је очекивана повећана присутност деце.
Истраживања упућују да деца своје прво самостално учешће у саобраћају везују
за полазак у основну школу. Управо локације основних школа су места у
саобраћајном систему која треба да својим елементима буду прилагођена потребама
и карактеристикама деце.
Основна школа је издвојена из саобраћајног система и посебно истакнута у
оквиру Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Члан 163. и дефинисана као:
„Зона школе је део пута или улице која се налази у непосредној близини школе,
и као таква обележена је одговарајућом саобраћајном сигнализацијом“.
Оваква дефиниција упућује на саобраћајну квалификацију зоне школе, из угла
саобраћајне сигнализације, али у пракси безбедност деце зависи од значајно више
елемената који се испољавају у оквиру зоне школе. Свакако један од најзначајнијих
елемената је и брзина возила, што је препознато истим чланом Закона, којим је
дефинисано ограничење брзина кретања возила у зони школе у насељу, и то до 30
km/h, а ван насеља 50 km/h, и то у времену од 7,00 до 21,00 сат, осима ако
саобраћајним знаком време забране није другачије одређено.
Тренутна проблематика безбедности деце у зонама основних школа заснива се
на превазилажењу законског минимума и системском приступу појединачних мера
које су прилагођене конкретној ситуацији. Постојећа пракса у Републици Србији
заснива се на постављању саобраћајне сигнализације – знакова којима је обележена
област - зона основне школе уз евентуално постављање додатне сигнализације и
опреме (успоривача саобраћаја, мерача брзине и сл.) која је намењена возачима.
Поред ових елемената неопходно је развити безбедност деце и кроз елементе
који су својим садржајем и формом прилагођени захтеву деце. При сагледавању
безбедности деце у зони школа треба имати у виду и специфичности ове,
најрањивије категорије:
• Деца имају ограничен распон пажње и умањену способност да се дужи период
концентришу на један специфичан задатак.;
• До седам година старости, дечија чула нису у потпуности развијена и немају
исте способности чула слуха и вида као одрасли. Деца до 8 година старости у
већини случајева не могу добро да процене удаљеност од/до објекта. Узрок
томе лежи у неразумевању да се величина објекта разликује у зависности од
перспективе посматрања;
• Запажања и одлуке које деца доносе су већином заснована на емоцијама и
тренутним надражајима, реагују импулсивно;
• Деца имају значајно уже видно поље од одраслих (видно поље код детета је
приближно трећини ширине видног поља код одрасле особе);
• Деца ограничено доживљавају опасности, јер не анализирају ризике, већ им
понашање зависи од тренутних емоција и импулса;
• Деца имају тенденцију да кроз имитацију и опонашање следе понашање других
из непосредне околине.
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Имајући у виду специфичности ове категорије, које и чине децу најрањивијом
категоријом, јасно је да само постављање саобраћајних знакова представља само
делимично, иницијално деловање на унапређење безбедности деце.
Овај рад представља модел сагледавања безбедности деце у зони школа, али не
само кроз елементе инфраструктуре већ и кроз низ других елемената који су
локалног карактера, а који значајно утичу на висину ризика којем су деца изложена
у зони школе.
За потребе овог рада зона школе посматрана као независан део саобраћајног
система који свим својим елементима треба да буде усмерен на елиминисање ризика
којима су деца изложена, уз јасно препознавање свих локалних чинилаца
безбедности саобраћаја који имају утицаја на те ризике.
Концепт рада користи бенчмаркинг као алат који омогућава квалификовање и
поређење свих јединица које су обухваћене истраживањем, уз истицање и
препознавање примере најбоље праксе. Између многобројних дефиниција
бенчмаркинга издваја се дефиниција: „Бенчмаркинг је процес којим се утврђују
перформансе система применом посебних индикатора, који су упоредиви између
различитих ентитета“. Wegman et al. (2010) посматра бенчмаркинг као поступак
потраге за најбољом праксом и њеном имплементацијом. Овај алат је предложен јер
омогућава транспаретност свих елемената који су сагледавани и даје смернице кроз
конкретне кораке које треба применити у достизању нивоа најбољег у примера
пракси. Квалитетним бенчмаркингом препознају се постојећи и потенцијални
проблеми, као и начини за превазилажење постојећих проблема и смањење ризика
за настанак нових проблема.
Овим радом представљени су основни индикатори безбедности деце у зони
основних школа. Сагледавањем ових индикатора квалификована је зона основне
школе, кроз адекватне категорије безбедности – класе, које су описане звездицама,
од једне до 5 звездица.
Дефинисани су основни индикатори безбедности деце у зони основне школе,
односно примарни индикатори:
I.
Управљање безбедношћу саобраћаја;
II.
Безбедна инфраструктура;
III.
Понашање учесника у саобраћају;
IV.
Едукација;
Сваки индикатор описан је низом подиндикатора који имају своје тежинске
факторе утицаја на примарне индикаторе. Тежински фактори су дефинисани на
основу експертских оцена, стручни тим који реализује процес бенчмаркинга
утврђује ове факторе тако да на најбољи могући начин опишу специфичност
посматране зоне школе, односно значај утицаја сваког подинитикатора на
индикатор. Пример, ако се зона школе налази у центру стамбеног блока
подиндикатори којима се описује успоравање саобраћаја неће имати једнако
значајан утицај као да када се школе налази у зони прометне саобраћајнице.
2.

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА

Управљање безбедношћу саобраћаја у контексту овог индикатора се односи на
подршку система, односно локалних институција безбедности саобраћаја
унапређењу безбедности деце у зонама основних школа. Законом је дефинисан низ
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обавеза и одговорности за спровођење мера саобраћајног образовања и васпитања у
циљу стицања знања, вештина и навика неопходних за безбедно учешће у
саобраћају, унапређивања и учвршћивања позитивних ставова и понашања
значајних за безбедно учешће у саобраћају (Члан 6. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима).
Законом је експлицитно препозната и улога органа локалне самоуправе који су
одговорни за подршку у планирању и спровођењу свих мера и активности
саобраћајног образовања и васпитања на нивоу локалне самоуправе, као и за
предузимање посебних мера заштите рањивих учесника у саобраћају и заштите у
одређеним зонама (тачка 8. члан 6.). Такође, дефинисане су и обавезе предшколских
установа и основних школа за реализацију програма саобраћајног образовања и
васпитања деце у оквиру својих надлежности.
Индикатор УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА описан је основним
подиндикаторима:
• Институционални оквир; Подиндикатор описује кључне институције које
су препознате као носиоци активности на унапређењу безбедности деце у
зонама школа. Подиндикатор описује заступљеност представника основних
школа у савету за безбедност саобраћаја, постојање савеза (савета) свих
основних школа на локалу, постојање савета родитеља у основним
школама, сарадња са институцијама од значаја (министарствима,
невладиним организацијама, здравственим центрима, управљачем пута
(државни и локални), организацију школских саобраћајних парола,
предузећем за одржавање путева, паркинг сервисом, локалним компанијама
које подржавају активности и сл.
• Стратешки оквир; Овај подиндикатор описује препознатљивост
безбедности деце у саобраћају у оквиру локалних стратегија, акционих
планова, правилника, одлука и других докумената којима је уређено и
усмерено унапређење безбедности деце у саобраћају. Овај индикатор
посебно разматра локалну стратегију безбедности саобраћаја, њене циљеве
и постојање и садржај стратегије безбедности деце, одрживог развоја и сл.
• Финансирање; Подиндикатор који описује изворе финансирања мера и
активности безбедности деце, удео средстава намењених безбедности деце
у укупном буџету од наплаћених казни са саобраћајне прекршаје,
континуитет и одрживост финансирања, начине финансирања,
заступљеност релевантних организација (домен саобраћаја и образовања),
начин праћења уложених средстава, равномерност опредељивања према
свим школама на локалу, анимирање других извора финансирања
(невладин сектор, стране инвестиције и сл.), структура активности које су
финансиране, постојање дугорочних планова улагања, транспарентност
финансирања и др.
• Стање безбедности деце у саобраћају; Овај подиндикатор описује само
стање безбедности деце у саобраћају кроз директне показатеље: број
саобраћајних незгода са учешћем деце, број незгода са настрадалом децом
(према тежини последица), старосну структуру настрадале деце, својству
учешћа у саобраћају, просторну расподелу у односу на зоне школа, удео у
укупном броју незгода, број незгода које се догодиле у зони школа и сл.
Овај подиндикатор описује и начин и периодичност праћења безбедности
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деце у зонама основних школа, извештавање о стању безбедности деце,
формирање и подношење школских извештаја, постојање база података о
незгодама и ризицима којима су деца изложена и сл.
• Постојање савремених база података; Овај индикатор описује у којој
мери су заступљене савремене технологије у погледу праћења стања
безбедности саобраћаја и ризика, мапирања ових показатеља и формирање
извештаја заснованих на научним принципима, који омогућавају
препознавање конкретних мера и активности за сваку појединачну школу и
прате ефекат реализованих мера.
3.

БЕЗБЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Саобраћајна инфраструктура у зони школе је опште препозната као фактор који
доминантно утиче на безбедност деце у зони школе, међутим ово често не мора бити
доминантан фактор утицаја, посебно јер се под инфраструктуром сматрају елементи
намењени да усмере понашање возача. Концепт овог индикатора усмерене је на све
елементе саобраћајне инфраструктуре, прилагођеност инфраструктуре деци и
њиховом кретању и инфраструктуру намењену другим учесницима у саобраћају.
Индикатор БЕЗБЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА описан је подиндикаторима:
• Паметна зона школе; Овај подиндикатор описује у којој мери је зона
школе дефинисана на прави начин прилагођена потребама кретања деце и
то кроз: адекватно обележавање зоне школе (локација и постојање знакова),
реализација истраживања кретања деце (изворно-циљно кретање),
реализација истраживања својства учешћа деце у саобраћају у зони школе
(путник, пешак, возач бицикла и сл.), зона дефинисана на основу потребе и
динамике кретања деце, повезаност кретања деце са објектима атракције у
оквиру зоне школе (постојање киоска, играоница, пекара, продавница и сл.
садржаја који су атракција за децу), мапирање кретања деце у области
школе и сл.
• Инфраструктура за безбедне возаче у зони школе; Овај подиндикатор
описује мере саобраћајне инфраструктуре којима је усмерено понашање
возача и скренута њихова пажња на присуство деце. Овај подиндикатор је
описан кроз: постојање адекватне најаве зоне школе, уочљивост
саобраћајне сигнализације, умиривање саобраћаја (елементи за умиривање
брзина), прегледност у зони раскрсница и пешачких прелаза, постојање
мерача брзине, активности саобраћајне полиције у зони школе, активности
саобраћајне патроле, постојање и распоред паркинг простора (намена и
број), обим саобраћајног тока и структура саобраћајног тока на
доминантним саобраћајницама у зони школе, начин регулисања
раскрсница, квалитет хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације и др.
• Инфраструктура за безбедну децу у зони школе; Овај подиндикатор
описује у којој мери је саобраћајна инфраструктура прилагођена најмлађим
учесницима у саобраћају и описан је кроз: категорију саобраћајница у зони
школа, постојање и означавање безбедних рута за кретање деце,
континуитет површина намењених за кретање пешака, постојање
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адекватног броја пешачких прелаза, адекватност локације пешачких
прелаза, постојање елемената заштитне опреме и адекватност локације
(ограда, препрека, усмеривача и сл.), постојање осветљења на прилазу
прелазима и тротоарима, постојање семафора са најавом за пешаке, дужина
пешачких прелаза (постојање разделног острва), постојање паркинг места
за довоз/одвоз деце у школу, локација аутобуских стајалишта, опрема
стајалишта, постојање ограде школског дворишта, садржаји школског
дворишта, постојање бициклистичких стаза, места за одлагање бицикала и
сл.
Унапређење саобраћајне инфраструктуре; Овај подиндикатор описује
који су све алати безбедности саобраћаја и анализе коришћење за
сагледавање и процену ризика деце у саобраћају у зони основних школа.
Подиндикатором описана је израда извештаја провере безбедности
саобраћаја, периодичност као и примена препорука из извештаја, мапирање
ризика деце, анализа опасаних места у зони школе и сл. Подиндикатор
обухвата и анализу модела евидентирања свих резултата, као и модел
анализе који се примењује при доношењу одлуке о приоритетним мерама.
Сви елементи овог подиндикатора посматрају се кроз реализоване
активности и спроведене мере у оквиру зоне школе као резултат тих
активности.

ПОНАШАЊЕ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

Систем безбедности саобраћаја у зони школе може бити потпуно активан, са
низом мера инфраструктуре које су намењене возачима и другим учесницима у
саобраћају, али то не мора да значи да су те мере адекватне. Степен у којем сви
учесници у саобраћају реагују и користе постојеће елементе инфраструктуре,
односно саобраћајне сигнализације заправо говори о ефектима тих мера, оне морају
бити прилагођене потребама првенствено деце у зони школе, а онда и другим
учесницима тако да своје понашање коригују имајући у виду повећано присуство
деце. Пример овога је постављање саобраћајне вертикалне и хоризонталне
сигнализације за зону школе, која је адекватна, али недовољна да возаче усмери и
коригује брзину кретања возила, односно нема адекватан ефекат на њихово
понашање.
Индикатор ПОНАШАЊЕ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ описан је кроз
подиндикаторе:
• Понашање возача; Овим подиндикатором описано је понашање возача
у погледу: поштовања ограничења брзине у зони основне школе,
поштовање забране употребе мобилних телефона током вожње,
уступања првенства пролаза пешацима на пешаком прелазу, поштовање
начина и места паркирања у зони школе, непрописног заустављања на
коловозу у зони школе, поштовање првенства пролаза на
несигналисаним раскрсницама, благовремено уочавање пешака на
пешачком прелазу и сл. Ови показатељи се утврђују истраживањем на
терену, према методологији за индикаторе перформасни система на
локалној мрежи путева; Овај подиндикатор указује у којој мери су
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возачи кориговали и прилагодили своје понашање зони школе, односно
деци у саобраћају, кроз адекватност примењених инфраструктурних
мера.
Понашање деце; Овај подиндикатор описује у којој мери деца успевају
правилно да користе постојећу инфраструктуру и дају могућност
возачима да предупреде опасне ситуације у саобраћају. Овај
подиндикатор описан је кроз, коришћење пешачких прелаза, употребу
најаве на семафорима, заустављање на острву, проверу наиласка возила,
коришћење безбедних рута намењених за кретање деце, прилазак школи
кроз пројектоване улазе/излазе, кретање пешачким стазама, долазак на
локације предвиђених аутобуских стајалишта, кретање бициклом,
паркирање бицикла, кретање у школском дворишту, прилаз пешачким
прелазима и сл. Сви елементи ових подиндикатора утврђују се
истраживањем понашања деце, анализом кретања изворно циљно
(школа-кућа) са свим аспектима понашања на тој рути. Овај
подиндикатор указује на меру у којој деца адекватно користе постојећу
инфраструктуру и све елементе намењене за унапређење њихове
безбедности.

ЕДУКАЦИЈА

Уколико сви елементи система безбедности саобраћаја у зони школа буду
беспрекорни, резултат ће изостати без адекватног деловања на образоање деце, али
и других утицајних особа на њихово понашање. Индикатор едукација описује у којој
мери је развијен и ефикасан модел едукације деце на нивоу једне школе у локалној
самоуправи. У основи едукација је трасирана Националним смерницама, кроз
образовне институција, али ипак је Законом предвиђена активност и локалних
институција на пољу унапређења едукације о безбедности деце.
Индикатор ЕДУКАЦИЈА описан је кроз подиндикаторе који су:
• Едукација деце; Овај подиндикатор описује у којој мери су
реализоване додатне активности на унапређењу знања и вештина деце у
саобраћају у једној основној школи и то кроз: број едукативних
предавања, представа, број такмичења у која су укључена деца,
резултати провере знања на школским такмичењима, учешће у
националним пројектима „пажљивкова правила“ и „шта знаш о
саобраћају“, број додатних часова које су учитељи посветили овој теми,
постојање радионица/играоница на тему саобраћаја, ниво процене
ризика у саобраћају од стране деце (тестирање/анкетирање), познавање
безбедних школских рута и сл.
• Едукација родитеља; Овај подиндикатор описује у којој мери су
родитељи и на који начин укључени у систем едукације деце о темама
безбедности саобраћаја. Подиндикатор је описан кроз, број трибина и
едукативих радионица посвећених деловању родитеља не децу, број
активности које су спровели родитељи заједно са децом на тему
безбедности саобраћаја, иницирање и кандидовање теме везаних за
саобраћај од стране родитеља, деловање родитеља кроз савет родитеља
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школе, посвећеност и запажање ризика од стране родитеља, кампања
које су усмерене на прописно понашање родитеља у зони школе и др.
Едукација наставних кадрова; Овај подиндикатор описује у којој
мери је наставно особље које ради са децом едуковано о темама
безбедности саобраћаја, које едукације су спроведене, да ли постоји
одабрани број наставника који се бави овом темом, колико су
наставници заинтересовани да ову тему представе деци, како
наставници процењују ризике деце у зони школе, да ли су наставници
учествовали у неком од програма за додатну едукацију о темама
безбедности саобраћаја, на који начин је укључен у рад дечији психолог,
да ли је тема безбедности саобраћаја део родитељских састанака, на који
начин се наставници односе према ризицима којима су изложена деца у
саобраћају и сл.

ЗАКЉУЧАК

У овом раду представљен је концепт бенчмаркинга безбедности саобраћаја који
је примењен при анализи безбедности у зонама 10 школа на територији Војводине.
Целокупан концепт има за циљ формирање јединствене оцене безбедност основне
школе у оквиру пет класа, звездица, кроз оцењивање и квалификвање вредности
сваког индикатора.
Овај иницијални концепт примењен у оквиру пилот истраживања треба даљ
развијати са циљем да се успостави модел бенчмаркинга безбедности деце у зонама
основних школа на Националном нивоу, а да се кроз учешће локалних самоуправа
формира оцена за сваку школу у Србији.
Применом савремених технологија и мапирањем основних школа и њихових
индикатора омогућило би се праћење ефеката реализованих мера и активности у
појединачним локалним самоуправама, али и појединачним основиним школама.
Овакви подаци допринели би препознавању и декларисању примера најбоље праксе
који би били линија водиља за достизање безбедног саобраћајног система за децу у
зони основних школа.
7.
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