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Резиме: Безбједност пјешака представља значајан проблем у безбједности саобраћаја.
Пјешаци су рањиви учесници у саобраћају и као такви представљају угрожену категорију
учесника у саобраћају. Разлог рањивости ове категорије учесника у саобраћају приписује се
карактеристичним понашањем ове групе учесника, недовољно развијеним системом заштите
као и карактеристичним понашањем возача према овој групи. Према најтежим посљедицама
саобраћајних незгода (погинула лица и тешко повријеђена лица) у Републици Српској учешће
пјешака је изражено и они се према прегледу категорија учесника у саобраћајним незгодама
поред возача и путника у возилу налазе у самом врху. Међутим и поред изузетне угрожености
ове групе и даље се не придаје довољно пажње овој категорији. Примарни циљ рада је
анализирање посљедица саобраћајних незгода и доношење закључака који би се усмјерили
на институције које имају директан или индиректан утицај на саобраћај, самим тим би се
утицало и на побољшање безбједности пјешака у саобраћају. Поред тога потребно је посебну
пажњу усмјерити ка начину праћења стања ове групе учесника у саобраћају, а која се не
заснива на посљедицама саобраћајних незгода.
Kључне ријечи: безбједност саобраћаја, пјешаци, понашање, праћење, саобраћајне незгоде
Abstract: The safety of pedestrians is a significant problem in the safety of traffic. Pedestrians are
vulnerable participants in traffic and as such represent a vulnerable category of traffic participants.
The reason for the vulnerability of this category of participants in traffic is attributed to the
characteristic behavior of this group of participants, the insufficiently developed system of
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protection as well as the characteristic behavior of the driver towards this group. According to the
most serious consequences of traffic accidents (killed persons and seriously injured persons) in the
Republic of Srpska, pedestrian participation is expressed and according to the category of
participants in traffic accidents, besides drivers and passengers in the vehicle, they are at the very
top. However, despite the extreme vulnerability of this group, there is still not enough attention given
to this category. The primary objective of the paper is to analyze the consequences of traffic
accidents and to draw conclusions that would focus on institutions that have a direct or indirect
impact on traffic, thereby also contributing to improving the safety of pedestrians in traffic. In
addition, special attention should be paid to the way in which this group of participants in traffic is
monitoring the situation, which is not based on the consequences of traffic accidents.
Keywords: traffic safety, pedestrians, behavior, tracking, traffic acciden

1.

УВОД

Пјешаци су најбројнија и најхетерогенија категорија непосредних учесника у
саобраћају. Код пјешака не постоји никаква селекција (у погледу година старости,
здравственог стања, саобраћајног образовања и сл.) као што је то случај са осталим
непосредним корисницима пута. Свако лице без обзира на узраст, припрему за
саобраћај или здравствено стање може да се укључи у саобраћај у својству пјешака.
За њих није прописана обавезна и организована припрема за учешће у саобраћају.
Безбједност пјешака зависи од урбаниста, комуналаца, уређења пјешачког
саобраћаја, васпитања, породице, школе, контроле, од могућности друштва да
створи повољне услове за одвијање саобраћаја, правних норми и понајвише од
самих пјешака као и других учсеника у саобраћају, а прије свега возача возила.
Сваког дана више од 3 700 људи погине у саобраћајним незгодама, што на
годишњем нивоу доводи до 1,35 милиона погинулих у саобраћају (WHO, 2018), од
тог броја скоро половину чине рањиви учесници у саобраћају. Према извештају
Свjетске здравствене организације процењује се да је на путевима у Европи од
укупног броја погинулих лица 27% погинулих пјешака (WHO, 2018). Због тога су
пјешаци као рањиви учесници у саобраћају од посебног значаја за анализу и
унапређење безбједности саобраћаја, и незгоде у којима они учествују су најчешће
незгоде са најтежим посљедицама (погинула лица и тешке тјелесне повреде).
1.1. Литерарни преглед
Проблеми саобраћаја препознати су од стране научника, експерата, институција
држава и многих других субјеката. Malenje et al, 2018. у свом раду истражују
небезбједне пјешачке преласке и ризике који том приликом настају. Преласци
пјешака преко коловоза на небезбједним мјестима су врло непредвидиви и
представљају потенцијални конфликт са возилима, поред тога што уопштено
ометају нормалан ток возила. Возачи морају не само предвидјети, већ и реаговати
на непредвидиве поступке пјешака како би избјегли потенцијалне конфликте са
пјешацима. Циљ овог рада је описати понашање возача у околностима небезбједног
пјешачког преласка. Резултати показују да пјешаци који прелазе на небезбједним
мјестима имају негативан утицај на саобраћајне токове (јер су непредвидиви),
изазивају загушења и доводе до поремећаја тока возила. Непредвидиви преласци
могу проузроковати саобраћајне незгоде када било која страна погрешно процјени
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поступке друге стране (било да се ради о погрешној процјени возача или пјешака).
Стога у раду се препоручује доношење додатних одредби за пјешаке или
предузимање мјера за спречавање неправилног понашања пјешака (непоштовање
законских одредби).
У свом раду Uttley et al, 2017. показују да амбијентално свjетло има значајан
утицај на ризик од повредa пjешака на пјешачком прелазу. У самом раду закључили
су да повећање ризика није искључиво због недостатка уличног освјетљења на
прелазима. Међутим, то намеће питање да ли је осветљење на прелазима адекватно
и довољно да побољша видљивост пјешака док чекају или прелазе преко пјешачког
прелаза. Други фактор који може бити повезан са повећаним ризиком на пјешачким
прелазима по мраку је повјерење, које пјешак може имати када одлучује да пређе, и
очекивано понашање возача који у том тренутку наилази возилом. Одлука о
преласку пута се ослања на тачну процјену брзине, удаљености и намјери било којег
возила које се приближава. Процјене пјешака и возача ће вјероватно бити погрешне
ако је низак ниво освјетљења на пјешачким прелазима. Закључак овог рада се
односи на освјетљење пјешачких прелаза, посебно да ли је постојеће освјетљење
адекватно и да ли би се могло побољшати како би сам прелаз био видљивији, а
процјене пјешака и возача прецизније.
Shaaban et al, 2018. у свом раду истражују прелазак пјешака преко улице на
неозначеним пјешачким прелазима и повећање ризика од настанка саобраћајне
незгоде у односу на прелазак на означеним или свјетлосно сигнализованим
пјешачким прелазима. Они закључују да је неопходно разумијети овај тип
понашања како би га спријечили. Резултати су показали да се неправилан прелазак
пјешака углавном истиче код пјешака мушког пола. Преко трећине свих пјешака
прешло је у присуству возила на коловозу (наилазећа возила). Док је скоро једна
трећина прешла користећи простор између групе возила. На вријеме чекања прије
преласка утицала је тачка укрштања и присуство других пјешака на супротној
страни пута. Већина пјешака током првог покушаја прешло је коловоз користећи
најкраћи пут до друге стране улице. Одлука о преласку је била заснована на
присуству возила на коловозу за већину пјешака. Закључено је да присуство возила,
других пјешака и препрека, утиче на понашање пјешака приликом неправилног
преласка, као и да је евидентно да се ризик од настанка саобраћајне незгоде повећава
приликом преласка на неозначеном пјешачком прелазу.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА

Подаци који су били предмет анализе преузети су из базе података о
саобраћајним незгодама Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Анализа је подразумијевала повезивање базе података повријеђених лица односно
категорије (пјешаци и дјеца пјешаци) са базом података саобраћајних незгода. У
анализу су укључене најтеже посљедице односно погинула лица и лица са тешким
тјелесним повредама. Временски период који је подразумијевала анализа су
саобраћајне незгоде настале од почетка 2013. до краја 2017. године. Том приликом
посматране су саобраћајне незгоде у којима су учествовали према категорији
учесника у саобраћају пјешаци и дјеца пјешаци и сви фактори који су могли имати
утицаја на настанак саобраћајне незгоде. Фактори утицаја су следећи:
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•
•
•
•
•
3.

Грешке учесника саобраћајне незгоде;
Категорија пута;
Временске прилике;
Видљивост;
Врста настрадалог лица и сл.

РЕЗУЛТАТИ

Број погинулих и тешко повријеђених лица у Републици Српској варира из
године у годину са тенденцијом опадања. На (слици 1) приказано је учешће пјешака
у укупном броју погинулих и тешко повријеђених лица. У протеклих 5 година
просјечно учешће пјешака у категорији погинулих и тешко повријеђених лица
износи око 21,8 %.
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Слика 1. Проценат погинулих и тешко повријеђених пјешака у Републици Српској

Према грешкама учесника у саобраћају најчешће грешке приликом настанка
саобраћајне незгоде чине возачи и то у 69 % случајева, док су грешеке пјешака око
13 %. А најчешћа грешка због које настају најтеже посљедице јесте неприлагођена
брзина кретања возила.
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Слика 2. Категорија пута гдје се догађају саобраћајне незгоде са пјешацима

Према категорији пута (слика 2) гдје се дешавају саобраћајне незгоде у којима
су погинули или тешко повријеђени пјешаци, истиче се категорија улица у насељу
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и то просјечно у 38 % случајева. Међутим, највише пјешака погине на магистралним
путевима, према подацима у просјеку око 67 %.
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Слика 3. Атмосферски услови приликом настанка саобраћајне незгода са пјешацима

Временски (атмосферски) услови (слика 3) приликом настанка саобраћајних
незгода са погинулим или тешко повријеђени пјешацима су најчешће облачно
вријеме односно 33 %. Док је стање коловоза најчешће суво и то просјечно у 66 %
случајева.

47%

53%

Дан

Ноћ

Слика 4. Видљивост приликом настанка саобраћајне незгода са пјешацима

Доба дана или услови видљивости (слика 4) према категоријама дан и ноћ су
приближно једнаке процентуалне вриједности, међутим највише пјешака погине у
ноћним условима и то у просјеку 90 % случајева. Према мјесецима у којима се
догађају ови типови незгода на првом мјесту је мјесец децембар са процентом 12 %
затим новембар, октобар и јанур.
Према просторној дистрибуцији највише погинулих пјешака је на сљедећим
магистралним путевима М20 (Фоча, Автовац); М4 (Приједор, Бања Лука, Челинац,
Котор Варош); М19 (Зворник, Бијељина); М14.1 (Модрича, Градачац).
4.

ДИСКУСИЈА

Како би јасно дефинисали проблем потребно је утврдити тренутно стање о
страдању пјешака на путевима. Према томе, детаљном анализом података утврђено
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је да приликом настанка саобраћајних незгода најчешће возачи праве грешку, а та
грешка је неприлагођена брзина кретања возила. Возачи нису упознати са тим да
веома мала разлика у брзинама може допринјети већим повредама пјешака, самим
тим имају једноставнији приступ и схватање овог проблема и најчешће возе
неприлагођеном брзином нарочито у насељу.
Ако се посматрају саобраћајне незгоде са тешким тјелесним повредама
примјетно је да пјешаци те повреде задобију најчешће на улицама у насељу (слика
2), док највише пјешака погине на магистралним путевима. Брзина на улицама у
насељу је знатно мања у односу на магистралне путеве, док је број пјешака знатно
већи на улицама у насељу у односу на магистралне путеве што показује да ријетка
појава пјешака на магистралним путевима итекако доприноси повећању ризика од
настанка незгоде и смртног страдања пјешака првенствено због брзине кретања
возила. Други сегмент који доприноси овом ризику јесте што на магистралним
путевима врло ријетко постоје изграђени тротоари и пјешачки прелази па самим тим
пјешаци су принуђени да се крећу ивициом коловоза и прелазе пут ван обиљеженог
пјешачког прелаза. Овом проблему додатно доприноси урбанизација која је
најчешће везана за магистралне путеве што прије свега деградира категорију пута и
повећава ризик од појаве пјешака на магистралним путевима што потврђују и
истраживања у земљама окружења која показују да се на нивоу цјеле путне мреже
густина легалних и илегалних приступа креће у распону од 2 до 4 приступа по
километру дужине, док се у непосредној близини насеља та вриједност повећава на
40 до 50 приступа по километру (Tubić i Vidas, 2014).
Према временским приликама најчешће се незгоде дешавају када је облачно
вријеме, при том стање коловоза је суво односно нема падавина прије настанка
саобраћајне незгоде. Велики проценат погинулих пјешака у ноћним условима
скреће пажњу на сегмент који се односи на видљивост пјешака. Бројна истраживања
су потврдила да употреба ретрорефлктујућих обиљежија пјешацима омогућавају да
буду видљивији самим тим и безбједнији у саобраћају. У Републици Српској
постоји законска обавеза везана за употребу ретрорефлектујућих обиљежја за
пјешаке али се у пракси контроле и мјере репресије ријетко примјењују, према томе
пјешаци према сопственом избору користе или не користе ретрорефлектујућа
обиљежја када се крећу у условима смањене видљивости што доводи до повећања
ризика од настанка саобраћајне незгоде. Ризик је изражен на магистралним
путевима гдје усљед смањене видљивости и не кориштења ретрорефлектујућих
обиљежја возачи нису у могућности да на вријеме уоче пјешака и правилно реагују,
што најчешће доводи до незгоде са најтежим посљедицама односно погинулим
лицима. Услови смањене видљивости су изражени у зимском периоду због зимског
рачунања времена, односно у зимским мјесецима новембар, децембар, јануар,
фебруар. Такође и незгоде са погинулим и тешко повријеђеним пјешацима се
најчешће дешавају у овим мјесецима, односно у октобру, новембру, децембру и
јануару.
Рад на побољшању безбједности саобраћаја, конкретно у овом случају
рјешавање проблема безбједности пјешака је веома комплексан и дуготрајан
процес, јер зависи од великог броја различитих фактора. Да би се постигао напредак
на овом пољу прије свега издвајају се три правца дјеловања односно дјеловање на
возаче, инфраструктуру и пјешаке.
Возачи су категорија учесника у саобраћају која кроз Законске оквире пролази
обуку за стицање права на управљање возилом. Проласком обуке сматра се да је
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лице оспособљено за управљање возилом и као такво носи већи терет одговорности
у случајевима саобраћајних незгода. Програм обуке возача је предвидио правила
понашања возача за безбједно учешће у саобраћају. Међутим у ријетким
случајевима предавачи који раде са кандидатима за возаче обраћају пажњу на
сугестије који могу бити корисне за возаче, односно да им сугеришу које су то
критичне ситуације које возачи могу очекивати приликом вожње. Институције
попут Завода за образовање одраслих на основу закључака са Савјета за безбједност
саобраћаја, или закључака Агецније за безбједност саобраћаја може да утиче на
предаваче како би се истакле и сугерисале посебне мјере безбједности саобраћаја.
Прилагођавање инфраструктуре учесницима у саобраћају је јако важан сегмент
у безбједности свих учесника у саобраћају. Конкретно у проблему страдања пјешака
највећи утицај имају тротоари и пјешачки прелази. Овај сегмент се посебно истиче
када су у питању магистрални путеви који пролазе кроз насеље. Према томе
потребно је посебну пажњу обратити на изградњу тротоара уз магистралне путеве
у насељима као и освјетљене пјешачких прелаза.
Најбитнији сегметн јесте рад са пјешацима због тога што су пјешаци категорија
која учествује у саобраћају без посебне обуке и категорија која не познаје старосне
границе као учесника у саобраћају. Стална едукација пјешака о правилном и
безбједном понашању приликом учествовања у саобраћају је приоритет било да се
едукације проводе у наставном плану односно у школама, разним удружењима,
невладиним организцијама или сл. Поред тога превентивна кампања усмјерена ка
пјешацима је значајан фактор у преношењу поруке о безбједном понашању у
саобраћају посебно када је ријеч о употреби ретрорефлектујућих обиљежја
приликом кретања у условима смањене видљивости. Кампања треба бити
прилагођена времену када се догађа највише незгода са пјешацима односно у
мјесцима који се издвајају према анализи података о настрадалим пјешацима.
Такође кампању и догађаје у току кампање треба усмјерити посебно на јединице
локалне самоуправе које су означене као ризичне на просторној дистрибуцији
саобраћајних незгода. Осим превентивног дјела према пјешацима потребно је
радити и на мјерама контроле и репресије пјешака посебно у сегментима који се
односе на ретрорефлектујућа обиљежја.
5.

ЗАКЉУЧАК

Добијени резултати су показали да учешће пјешака као рањивих учесника у
саобраћају са погинулим лицима у Републици Српској сваке године износи
просјечно 21,8% што представља једну петину од свих погинулих лица у саобраћају
у Републици Српској. На основу тога оправдано је спроводити мјере и улагати
напоре како би ова категорија учесника у саобраћају имала знатно мање учешће у
саобраћајним незгодама.
Овим радом се скреће пажња на посебну рањиву категорију учесника у
саобраћају (пјешаке). Анализом података се дефинишу показатељи који указују на
то ко прави грешке, које су најчешће грешке, на ком мјесту, под којим условима и
сл. због којих настају овакви типови саобраћајних незгода. На основу тога се доносе
одређени закључци и мјере које требају бити реализоване како би се смањио број
оваквих саобраћајних незгода и повећала безбједност саобраћаја првенствено
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рањивих учесника у саобраћају односно пјешака. Укључивање свих институција
Републике Српске првенствено институција које се баве саобраћајем игра кључну
улогу у рјешавању овога проблема. Агенција за безбједност саобраћаја Републике
Српске као кључни фактор у координацији са свим заинтересованим институцијама,
јединицама локалне самоуправе, владиним и невладиним организацијама и свим
осталим субјектима који су заинтересеовани за учешеће и рад на побољшању
безбједности саобраћаја треба да анимира ове институције. Упућивање иницијативе
Министарству унутрашњих послова Републике Српске за усклађивање мјера
репресије са заједничким планом превентивних активности представља први корак,
односно да у мјесецима (и свим осталим факторима) који су означени као критични
за рањиве учеснике у саобраћају (пјешаке) врше појачану контролу пјешака
нарочито у сегментима (ношења свјетлоодбојних прслука и кретања пјешака).
Такође Заводу за образовање одраслих Републике Српске сугерисати на проблем
рањивих учесника у саобраћају (пјешака) и начин на који они могу допринјети
рејшавању овог проблема односно које мјере могу предузети у самој обуци возача
како би возачи били спремни на ситуације са којима се могу сусрести у саобраћају,
а везане су за пјешаке. Приликом спровођења превентивних активности анимирати
и остале институције које могу имати значајн утицај на популацију пјешака. У
оквиру превентивних активности вршити едукацију како најмлађих учесника у
саобрћају (ученици од првог до петог разреда) тако и ученика од петог до деветог
разреда основне школе са сугестијама на опасне ситуације које су произишле из
анализе података (сугестије прилагођене узрасту ученика).
У раду је приказана анализа података посљедица саобраћајних незгода које
представљају једну од нехуманих метода јер је ријеч о незгодама и посљедицама
које су се већ догодиле. Како би се обезбједио хуманији и савременији приступ
потребно је радити на развоју мјерења инидкатора безбједности саобраћаја који се
односи на пјешаке да би се обезбједило идентификовање проблема прије настанка
саобраћајне незгоде.
6.
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