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ПРЕДГОВОР
Међународна конференција ''Безбедност саобраћаја у локалној заједници'', представља
је један од најважнијих догађаја у региону који има амбицију да представља и стручно
анализира рад и резултате рада у области безбедности саобраћаја, да истиче добре
активности, указује на проблеме и недостатке, систематизује теорију и праксу
безбедности саобраћаја, а све у циљу мотивисања и покретања на акције унапређења
безбедности саобраћаја.
Ценећи значај и могућности локалне самоуправе, конференција је првенствено усмерена
на активности које се спроводе на локалном нивоу, односно на активности које спроводе
локални органи власти и субјекти који делују на локалном нивоу. Од државе и централне
власти се очекује да створи добар амбијент за деловање. Међутим, највише активности
у области безбедности саобраћаја се спроводе на локалном нивоу. Саобраћајно
образовање и васпитање у породици, у предшколским установама, у школском систему
или у аутошколама се спроводи на локалном нивоу. Значајан део превентивнопропагандних активности се најефикасније реализује на локалном нивоу (преко
локалних медија, билборда, семинара, рада на терену итд.). Велики део саобраћајне
инфраструктуре (улице, општински путеви, пролазак државних путева кроз насеље,
паркиралишта, гараже итд.) се налази у општинама и градовима, а локална самоуправа
има надлежности и у изградњи и одржавању наведене инфраструктуре. Полиција,
инспекција, здравство и друге државне институције делују на локалном нивоу. Људи
живе и раде ''у локалу''. Највећи део настрадалих у саобраћају страдају ''у локалу'', тј. на
проласцима путева кроз насеља или на улицама у насељу. Може се рећи ''на локалу је
све''! Зато све локалне заједнице треба да схвате да људи ''на локалном нивоу'' трпе
највеће последице саобраћајних незгода и лошег стања безбедности саобраћаја. Са друге
стране, они и локалне институције највише могу допринети унапређењу безбедности
саобраћаја.
Ова, 14. Конференција БСЛЗ 2019 посебну пажњу посвећује представљању активности
које спроводе јединице локалне самоуправе и поједини субјекти који делују на локалном
нивоу. У том смислу је смањено време посвећено излагању научних и стручних радова,
а повећан простор за постере, презентације и дискусије о активностима локалних
самоуправа. Неколико градова и општина су усвојили своје стратешке документе у
области безбедности саобраћаја и то ће бити предмет анализе и дискусије. Град Београд,
као највећа јединица локалне самоуправе ће представити Стратегију безбедности
саобраћаја града Београда 2017-2020 и Годишњи програм безбедности саобраћаја, а
све у циљу подстицања других јединица локалне самоуправе да приступе стратешком
управљању безбедношћу саобраћаја на њиховој територији. Биће представљене
одабране активности других јединица локалне самоуправе, односно субјеката који
делују на локалном нивоу (предшколске установе, школе, универзитети, локални и
други медији, организације црвеног крста, невладине организације, привредна друштва,
управљачи пута и предузећа за путеве итд.).
Настављамо да подстичемо младе да истражују и раде на унапређењу безбедности
саобраћаја. Поред традиционалног избора најбољег студентског рада, ове године ћемо,
по први пут, изабрати и најбољи завршни или мастер рад који обрађује тему везану за
безбедност саобраћаја.

Безбедност саобраћаја мора бити заснована на науци и добрим подацима, а резултати
рада квантификовани и стручно сагледавани. У том смислу, на конференцији ће бити
представљена најважнија обележја стања и тенденција у безбедности саобраћаја: подаци
о броју и последицама саобраћајних незгода, мапе ризика учешћа у незгодама и ризика
страдања, мапе индикатора безбедности саобраћаја, као и резултати других важних
истраживања.
Резултати ће бити упоређени са стратешким циљевима, како би се на основи података
оценило спровођење стратегије безбедности саобраћаја. Само на овај начин се можемо
супротставити пристрасном и нестручном оцењивању успеха у безбедности саобраћаја
и налажењу оправдања за неуспехе. Једини критеријум за поређење мора постати степен
достизања циљева који су добро дефинисани и квантификовани у стратегијама и другим
документима.
Надамо се да ћемо успешно радити, добро се дружити, јачати струку и наша
пријатељства и стално унапређивати сарадњу, па тако допринети смањивању страдања
људи у саобраћају.
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FOREWORD
The International Conference "Road Safety in the Local Community" is one of the most
important events in the region that has the ambition to present and expertly analyze the work
and results of work in the field of road safety, to highlight good activities, points to problems
and deficiencies, systematizes the theory and road safety practices, with the aim of motivating
and launching road safety improvement actions.
Building on the importance and possibilities of local community, the Conference is primarily
focused on local level activities that is, on activities carried out by local authorities and local
actors. It is expected from the State and the central Government to create a good environment
for operation. However, most activities in the area of road safety are carried out at the local
level. Traffic education and upbringing in the family, in preschool institutions, in the school
system or in driving schools is carried out at the local level. A significant part of preventive
and propaganda activities is most effectively realized at the local level (through local media,
billboards, seminars, fieldwork, etc.). A large part of the road infrastructure (streets, municipal
roads, passing of state roads through the settlement, parking lots, garages, etc.) is located in
municipalities and towns, and the local self-government has competencies in the construction
and maintenance of the mentioned infrastructure. Police, inspection, health, and other state
institutions act at the local level. People live and work "at the local". Most of the people who
were killed in the traffic are "at the local", that is, on the passage of roads through settlements
or on streets in the settlement. It can be said, "at the local is everything"! That is why all local
communities should understand that people "at the local level" suffer the greatest consequences
of traffic accidents and the poor state of road safety. On the other hand, they and local
institutions can contribute most to improving road safety.
This, 14th Conference RSLC 2019 pays particular attention to the presentation of activities
carried out by local self-government units and certain entities operating at the local level. In
this sense, the reduced time is dedicated to the presentation of scientific and professional works,
and the increased space for posters, presentations, and discussions about the activities of local
self-government. Several cities and municipalities have adopted their strategic documents in
the field of road safety and this will be the subject of analysis and discussion. The city of
Belgrade, as the largest unit of local self-government, will present the Belgrade Road Traffic
Safety Strategy 2017-2020 and the Annual Traffic Safety Program in order to encourage other
local self-government units to access strategic road safety management in their territory.
Selected activities of other units of local self-government, ie local-level actors (pre-school
institutions, schools, universities, local and other media, organizations of the Red Cross, NGOs,
companies, road managers and road companies, etc.) will be presented.
We continue to encourage young people to research and work on improving road safety. In
addition to the traditional selection of the best student paper, this year, for the first time, we
will choose the best final-work or master-work which deals with the topic related to road safety.
Road safety must be based on science and good data, and the results of the work are quantified
and professionally looked at. In this regard, the Conference will present the most important
features of the situation and tendencies in road safety: data on the number and consequences
of traffic accidents, risk maps for participation in accidents and the risk of death and injured,
the map of safety performance indicators, as well as the results of other important research.

The results will be compared with the strategic goals, in order to assess the implementation of
the Road Traffic Safety Strategy based on the data. Only in this way can we oppose the biased
and inefficient assessment of success in road safety and finding justifications for failures.
The only criterion for comparison must become the level of achieving goals that are well
defined and quantified in strategies and other documents.
We hope that we will have successfully work, to socialize well, to strengthen the profession
and our friendships and to constantly improve cooperation, thus contributing to the reduction
of death and injury of people in traffic.
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА ТРЕНУТНОГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ОДНОСУ НА ЖЕЉЕНО
СТАЊЕ ПРЕДВИЂЕНО СТРАТЕГИЈОМ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PRESENT STATE OF TRAFFIC
SAFETY IN THE REPUBLIC OF SERBIA IN REGARD TO THE
DESIRED STATE ENVISAGED BY THE STRATEGY FOR TRAFFIC
SAFETY
Дејан Богићевић1, Крсто Липовац2, Милан Вујанић3, Миладин Нешић4
Резиме: Владино тело за координацију безбедности саобраћаја на путевима је фебруара 2015.
године усвојило Стратегију безбедности саобраћаја Републике Србије за период од 2015. до
2020. године. Основни циљ стратегије је успостављање система безбедности саобраћаја и
управљање безбедношћу саобраћаја на начин којим ће се смањити број саобраћајних незгода
и њихове последице. У раду је приказана упоредна анализа стања безбедности саобраћаја у
Р. Србији у периоду од 2011. до 2017. године, у односу на жељено стање предвиђено
Стратегијом и дата је оцена изградње одрживог и делотворног система управљања
безбедношћу саобраћаја до 2018. године. Циљ овог рада је да се утврди: да ли и у којој мери
досадашње стање – тренд безбедности саобраћаја, прати Стратегију безбедности саобраћаја,
односно да ли се и у којој мери остварују циљеви који су зацртани у Стратегији.
Кључне речи: тренд безбедности саобраћаја, стратегија, трошкови саобраћајних незгода
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА ТРЕНУТНОГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ОДНОСУ
НА ЖЕЉЕНО СТАЊЕ ПРЕДВИЂЕНО СТРАТЕГИЈОМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Abstract: Governmental body for coordination of traffic safety on the roads has adopted the
Strategy for Traffic Safety of the Republic of Serbia for the period from 2015 to 2020 on February,
2015. The main aim of the strategy therefore is to establish the system of traffic safety and perform
traffic safety management in a fashion that will reduce the number of traffic accidents and their
consequences. The paper will present a comparative analysis of the state of traffic safety in the
Republic of Serbia in the period from 2011 to 2017 in regard to the desired state envisaged by the
Strategy, and give an assessment of the construction of a sustainable and effecive system for traffic
safety management up to 2018. The aim of this paper is to determine whether and to what extent the
current traffic safety trend follows the road safety targets in the Strategy.
Keywords: traffic safety trends, strategy, traffic accident costs

1.

УВОД

Страдање у саобраћајним незгодама је растући глобални проблем. Према
најновијим статистичким подацима, током 2010. године, у свету у саобраћајним
незгодама погинуло је око 1,15 милиона људи, а током 2016. године 1,35 милиона
људи. Јавни ризик погинулих током 2010. године је износио око 18,8, а током 2016.
године 18,2 погинула на 100.000 становника (WHO, 2018:2). Процењује се да ће
2020. године у саобраћајним незгодама смртно страдати 1,9 милиона људи, уколико
не буду предузете мере и акције побољшања безбедности саобраћаја.
Имајући у виду наведене чињенице, а прихватајући став да се безбедношћу
саобраћаја може управљати, Генерална скупштина УН је усвојила неколико
резолуција о безбедности саобраћаја. Посебно се истиче резолуција Унапређење
безбедности саобраћаја на путевима (А/РЕС/64/255), усвојена у мају 2010. године.
Овом резолуцијом, период од 2011. до 2020. године, проглашен је деценијом акције
у безбедности саобраћаја, са циљем да се стабилизује, а затим преполови
прогнозирани број погинулих у саобраћајним незгодама (WHO, 2018:2). На основу
претходно наведених статистичких података о броју погинулих лица у свету за
период од 2010. до 2016. године, сасвим је извесно да се неће остварити
прогнозирано смањење броја погинулих за 50% до 2020. године.
У циљу побољшања безбедности саобраћаја Светска здравствена организација
(СЗО) је припремила Глобални план деценије акције безбедности саобраћаја 20112020 који обухвата мере и активности систематизоване кроз пет стубова
безбедности саобраћаја: организација и управљање безбедношћу саобраћаја,
безбеднији путеви и кретања, безбеднија возила, безбеднији учесници у саобраћају
и деловање након саобраћајне незгоде.
Влада Републике Србије је усвојила Стратегију безбедности саобраћаја на
путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020 („Службени гласник РС“,
број 64/15), а затим и Акциони план, који је систематизовао мере и активности кроз
наведених пет стубова.
Национална стратегија садржи:
• приказ стања и тенденције у безбедности саобраћаја,
• правни и стратешки оквир безбедности саобраћаја (закони и
подзаконски акти),
• финансијски оквир (трошкови саобраћајних незгода и модели
финансирања безбедности саобраћаја),
• жељено стање у безбедности саобраћаја,
2
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начела приликом предузимања активности и мера ради достизања
жељеног стања,
• кључне области рада – стубови деловања и циљне групе,
• кључне изазове безбедности саобраћаја у Р. Србији до 2020. године,
• носиоце активности и
• методологију праћења, извештавања и сталног унапређивања
безбедности саобраћаја.
У овом рад је приказана анализа остварених трендова безбедности саобраћаја и
очекиваног тренда предвиђеног Стратегијом безбедности саобраћаја и дата процена
укупних губитака због неспровођења стратегије безбедности саобраћаја.
•

2.

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ У ПЕРИОДУ ОД 2011 – 2017. ГОДИНЕ

У периоду од 2011. до 2017. у Р. Србији је евидентирано око 260 хиљада
саобраћајних незгода (Табела 1). Међу овим незгодама било је 3.975 или 1,54 %
незгода са погинулим лицима. Број незгода опадао до 2014. године, а затим растао.
Табела 1. Број саобраћајних незгода у Р. Србији у периоду од 2011. до 2017. год.
Година
СН ПОГ
СН ПОВ СН НАСТ СН МШ
Укупно
2011
662
13461
14123
28330
42453
2012
619
12742
13361
24253
37614
2013
594
12932
13526
23636
37162
2014
476
12568
13044
21969
35013
2015
548
13108
13656
20515
34171
2016
551
13846
14397
21570
35967
2017
525
14231
14756
21721
36477
Укупно
3975
92888
96863
161994
258857
Просечно
568
13270
13838
23142
36980
Подаци су преузети са http://bazabs.abs.gov.rs (посећено дана 15.01.2019.)

Табела 2. Настрадала лица у незгодама (Р. Србија, од 2011. до 2017.)
Година
ПОГ
ТТП
ЛТП
ПОВ
НАСТ
2011
731
3777
15539
19316
20047
2012
688
3544
14891
18435
19123
2013
650
3422
15053
18475
19125
2014
536
3275
14720
17995
18531
2015
599
3448
15902
19350
19949
2016
607
3362
17277
20639
21246
2017
579
3504
17773
21277
21856
Укупно
4390
24332
111155
135487
139877
Просечно
627
3476
15879
19355
19982
Подаци су преузети са http://bazabs.abs.gov.rs (посећено дана 15.01.2019.)

У овим незгодама настрадало5 је око 140 хиљада лица (Табела 2), од чега је 4.390
погинуло. Број погинулих је опадао до 2014. године. Међу настрадалим лицима
било је 10.851 дете, а 100 деце је погинуло. Број погинуле деце је опадао до 2014.
године.
5

Под појмом ''настрадали'' подразумевају се сва погинула или повређена лица.
3

Дејан Богићевић, Крсто Липовац, Милан Вујанић, Миладин Нешић

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ТРЕНУТНОГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ОДНОСУ
НА ЖЕЉЕНО СТАЊЕ ПРЕДВИЂЕНО СТРАТЕГИЈОМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Табела 3. Број настрадале деце у Р. Србији, у периоду од 2011. до 2017.
Година
ПОГ
ТТП
ЛТП
ПОВ
НАСТ
2011
20
255
1385
1640
1660
2012
16
233
1265
1498
1514
2013
11
241
1296
1537
1548
2014
10
214
1260
1474
1484
2015
14
205
1260
1465
1479
2016
12
216
1420
1636
1648
2017
17
205
1296
1501
1518
Укупно
100
1569
9182
10751
10851
Просечно
14
224
1312
1536
1550
Подаци су преузети са http://bazabs.abs.gov.rs (посећено дана 15.01.2019.)

3.

ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА

Укупне друштвено-економске последице саобраћајних незгода представљају
економску вредност свих директних и индиректних последица изазваних
саобраћајним незгодама. Имајући у виду веома различиту структуру свих трошкова,
губитака и штета, укупне последице настале у саобраћајним незгодама се не могу
прецизно и поуздано утврдити, односно проценити и израчунати. Приликом
израчунавања ових последица, требало би обухватити:
• Медицински трошкови – у које спадају сви трошкови медицинске неге
везани за повреде настале у саобраћајној незгоди,
• Трошкове хитних служби – у које спадају трошкови полиције,
ватрогасних служби, служби за вучу и сл.,
• Изгубљена продуктивност – која обухвата губитке тржишне
продуктивности и продуктивности домаћинства,
• Трошкове осигурања – који обухватају надокнаде за осигурана лица и
имовину, трошкове осигурања у вези са судским и другим процесима,
• Губитке настале ремећењем радног процеса, услед одсуства, смањених
могућности или потпуног губитка радника,
• Трошкове судских и других процеса у вези са саобраћајним незгодама,
• Временске губитке услед изгубљеног времена особа које нису
учествовале у незгоди,
• Материјалне штете на возилима, роби, опреми или објектима на путу,
као и другим стварима итд.
Висина штете настале у саобраћајним незгодама се не може прецизно измерити,
проценити и израчунати, па се примењују различити поступци за процену висине
штете настале у саобраћајним незгодама. У Републици Србији, још увек, није
прихваћен (усвојен) модел за процену укупних друштвено-економских последица
саобраћајних незгода.
Приликом израде Стратегије безбедности саобраћаја, коришћен је модел за
процену економских последица незгода који је примењиван у Републици Српској
(Ros et al, 2012:28). Применом наведеног модела процењено је да једна саобраћајне
незгоде са погинулим лицима ''кошта'' друштво 317.317 €, незгода са тешко
повређеним 34.094 €, а незгода са лако повређеним 3.181 €.
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Европска комисија је, на основу резултата истраживања SafetyCube6 (Wijnen et
al, 2018:67), прихватила стандардне вредности укупних друштвено-економских
последица саобраћајних незгода које су приказане у Табели 4.
Табела 4. Стандардне вредности укупних друштвено-економских последица
саобраћајних незгода у ЕУ, у зависности од последица (све вредности су у €).

Врста последице
ПОГ
ТТП
ЛТП СНПОГ СНТТП СНЛТП СНМШ
Укупни трошкови 2.269.346 303.130 27.418 2.579.089 350.796 37.340 3.960

Применом наведеног модела ЕУ, израчунате су укупне друштвено-економске
последице саобраћајних незгода у Србији, у наведеном периоду (Табела 5).
Табела 5. Укупне друшптевно-економске последице саобраћајних незгода, у
Србији, у периоду од 2011. до 2017. године, према моделу ЕУ (све вредности су у €).
Година

Трошкови
ПОГ

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Укупно
Просечно

1.658.891.926
1.561.310.048
1.475.074.900
1.216.369.456
1.359.338.254
1.377.493.022
1.313.951.334
9.962.428.940
1.423.204.134

Трошкови
ТТП

Трошкови
ЛТП

1.144.922.010
426.048.302
1.074.292.720
408.281.438
1.037.310.860
412.723.154
992.750.750
403.592.960
1.045.192.240
436.001.036
1.019.123.060
473.700.786
1.062.167.520
487.300.114
7.375.759.160 3.047.647.790
1.053.679.880
435.378.256

УКУПНИ
ТРОШКОВИ
(ПОГ+ТТП+ЛТП)
3.229.862.238
3.043.884.206
2.925.108.914
2.612.713.166
2.840.531.530
2.870.316.868
2.863.418.968
20.385.835.890
2.912.262.270

Дакле, према стандарду Евопске уније, укупне друштвено-економске последице
саобраћајних незгода у Р. Србији, у периоду од 2011. године до 2017. године, износе
преко 20 милиарди евра, тј. Србија губи због саобраћајних незгода око 3
милијарде евра, годишње. Укупне друштвено-економске последице саобраћајних
незгода са погинулим лицима (које чине1,54% свих евидентираних незгода), биле
су приближно 10 милијарди евра, односно 50% свих последица. Зато је неопходно
највећу пажњу усмерити на активности којима се смањује број најтежих
саобраћајних незгода.
4.

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА И ЦИЉЕВА
КОЈИ СУ ПРЕДВИЂЕНИ СТРАТЕГИЈОМ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА

Савремени приступ управљања безбедношћу саобраћаја подразумева
непрекидно спровођење разноврсних мера и активности усмерених ка унапређењу
безбедности саобраћаја. Ово захтева добру организацију и координацију свих
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„Crash cost estimates for European countries, deliverable 3.2 of the H2020 project SafetyCube“ (Wijnen et
al, 2018:67)
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субјеката, како би се успоставио ефикасан систем управљања. Основни концепт
управљања безбедношћу је одавно дефинисан и подразумева (Липовац, 2008):
• пратити постојеће стање,
• дефинисати жељено стање и
• пројектовати и спроводити управљачке мере.
Праћење постојећег стања подразумева успостављање процедура редовног
снимања и анализе: капацитета и интегритета институција, мера и активности,
ставова о ризицима у саобраћају, индикатора безбедности саобраћаја, саобраћајних
незгода и свих последица саобраћајних незгода.
Жељено стање се дефинише тако да буде амбициозно, али достижно. При тиме
је неопходно имати у виду: ранија искуства, свест и расположење стручне,
политичке и најшире јавности. Жељено стање подразумева квалитативно и
квантитативно дефинисање: амбиције, мисије, визије, дугорочних и краткорочних
циљева. Жељено стање се дефинише на глобалном нивоу, на регионалним нивоима,
на националним, на локалном нивоу и на нивоима појединих субјеката (Вујанић et
al, 2008).
Међутим, најсложенији захтев се односи на пројектовање и спровођење
оптималних управљачких мера. Наиме, још увек су недовољно истражени
свеобухватни утицаји појединих мера на саобраћајне незгоде и њихове последице.
Зато је неопходно стручно пројектовати и примењивати мере, стално објављивати
резултате примене појединих мера, што боље пратити истраживања ефеката и
свеобухватних утицаје појединих мера широм света, а посебно у нашим условима.
Усвојеном Стратегијом дефинисани су:
Амбиција: Смањити смртности и ризик од тешких повреда на ниво
најуспешнијих држава Европске уније.
Мисија: Постојан и делотворан систем безбедности друмског саобраћаја.
Визија: Друмски саобраћај без погинулих, са знатно смањеним бројем
повређених и знатно смањеним трошковима саобраћајних незгода.
Као коначни циљ Стратегије дефинисана је изградња одрживог и делотворног
система управљања безбедношћу саобраћаја до 2020. године који ће, између осталог
омогућити и:
• да у саобраћају нема погинуле деце од 2020. године,
• да се преполове: годишњи број погинулих, број тешко повређене деце,
број тешко повређених лица у 2020. години, у односу на 2011. годину и
• да се преполове укупни, годишњи друштвено-економски трошкови
саобраћајних незгода у 2020. години, у односу на 2011. годину
(Стратегија, 2015).
На основу стварног и пројектованог (жељеног) броја погинулих и тешко
повређених лица, извршена је упоредна анализа података у циљу утврђивања у којој
мери стварно стање одговара процењеном стању.
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Табела 6. Упоредна анализа тренутног и жељеног стања безбедности саобраћаја
у периоду од 2014. до 2017. године.
Година
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
731
688
650
536
599
607
579
ПОГ (стварно стање)
ПОГ (жељено стање)
580
510
460
425
-44
89
147
154
ПОГ (разлика)
-7,59% 17,45% 31,96% 36,24%
ТТП (стварно стање)
3777
3544
3422
3275
3448
3362
3504
ТТП (жељено стање)
3200
2950
2700
2470
75
498
662
1034
ТТП (разлика)
2%
17%
25%
42%

Анализом података приказаних у табели 6 уочава се да је у 2014. години остварен
позитиван тренд безбедности саобраћаја, у том смислу да је број погинулих лица
био за 7,6 % мањи од пројектованог броја. Међутим, од 2015. године нису
остваривани зацртани циљеви, па је број погинулих лица сваке наредне године био
већи него пројектовани број погинулих. У 2017. години број погинулих лица је био
већи за 154 или за 36,2 % од пројектованог броја. Број тешко повређених лица, у
посматраном периоду, такође је био већи него пројектовани број у стратегији. У
2017. години број тешко повређених лица је био већи за 1034 или за 42 % већи од
пројектованог броја. Графички приказ података из табеле 6 приказан је на сликама
1 и 2.
Званични и процењен број погинулих лица
Број погинулих лица
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Слика 1. Званични и процењен број погинулих лица.

Званични и процењен број тешко повређених
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Слика 2. Званични и процењен број лица са ТТ повредама
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Подаци приказани на слици 3 показују да и број погинуле деце, у посматраном
периоду, знатно премашује пројектовани број. Наиме, број погинуле деце
константно расте, у односу на пројектовани број погинулих, па је тако у 2017.
години број погинуле деце је био већи за 12 или за 240 % од пројектованог броја.
Званични и процењен број погинуле деце
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Слика 3. Званични и процењен број погинуле деце.

Имајући у виду претходно утврђене чињенице да број погинулих и повређених
лица значајно премашује пројектоване вредности из стратегије безбедности
саобраћаја, ово се одразило и на обим економских последица саобраћајних незгода.
Табела 7. Однос стварних и процењених трошкова на основу смањења свих
последица саобраћајних незгода (све вредности су у €).

Година
2014
2015
Стварни укупни трошкови
2.209.120.206 2.404.530.494
Процењени укупни трошкови 2.286.236.680 2.051.599.960
(77.116.474) 352.930.534
Разлка у трошковима
-3%
15%

2016
2.396.616.082
1.862.350.160
534.265.922
22%

2017
2.376.118.854
1.713.203.150
662.915.704
28%

УКУПНО
9.386.385.636
7.913.389.950
1.472.995.686
16%

Анализом података приказаних у табели 7, уочава се да су у 2014. години
стварни трошкови саобраћајних незгода били мањи за 77,1 милион евра, односно за
3% мањи од процењених трошкова. Међутим, већ наредне 2015. године започиње
константно повећавање стварних трошкова у односу на процењене, тако да у 2017.
години то повећање достиже вредност од 662,9 милиона евра, а што је повећање
трошкова за 28 % у односу на процењене трошкове.
Стратегијом о безбедности саобраћаја на путевима предвиђено је да се у периоду
од 2011. године до 2017. године, смањењем броја саобраћајних незгода са
погинулим и тешко повређеним лицима, оствари уштеда од приближно 3,8
милијарди евра. Међутим, на основу стварног броја саобраћајних незгода и
њихових последица, укупна уштеда трошкова свих последица саобраћајних незгода
у истом периоду износи приближно 2,3 милијарди евра. Дакле, доношење
стратегије и спровођење мера и активности из стратегије је резултирало значајним
смањивањем укупних друштвено-економских последица незгода у Србији.
Међутим, недоследно, односно непотпуно спровођење свих мера и активности
унапређења безбедности саобраћаја, умањило је позитивне економске ефекте за
око 1,5 милиарди евра у посматраних 7 година (Табела 7).
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Слика 4. Стварни и процењени трошкови на основу смањења свих последица
саобраћајних незгода.

5.

ЗАКЉУЧАК

Упоредном анализом стварног и жељеног стања безбедности саобраћаја који је
предвиђен Стратегијом безбедности саобраћаја на подручју Р. Србије, утврђено је
да стварно стање у посматраном периоду знатно одступа од жељеног стања у
негативном смислу. Анализом података приказаних у раду, уочава се да су број
погинулих и број тешко повређених лица, после 2014. године били већи од
пројектованих вредности у Страгегији. Повећање броја саобраћајних незгода довело
је и до увећања економских последица саобраћајних незгода. У периоду од 2014. до
2017. године, укупне друштвено-економске последице саобраћајних незгода биле су
веће за приближно 1,5 милијарди евра, од вредности пројектованих националном
стратегијом. Србија ће тешко, до 2020. године, достићи коначне циљеве Стратегије,
како у погледу смањења броја саобраћајних незгода и њихових последица, тако и у
погледу планираних економских уштеда.
Разлози за недостизање циљева из стратегије су бројни: Акциони план којим се
дефинишу конкретне мере, носиоци активности, рокови за реализацију активности
и потребна средстава није довољно конкретан, изостале су активности у циљу
унапређења сарадње између кључних субјеката, ослабила је посвећеност
најважнијих субјеката и појединаца реализацији стратегије, изостало је
програмирано улагање у најважније активности у циљу унапређења безбедности
саобраћаја на државном нивоу, мада је Закон дефинисао да се 70% средстава од
казни за саобраћајне прекршаје користи наменски за кативности на државном
нивоу, Влада није још донела програм коришења ових средстава, веома је често
ненаменско трошење средстава намењених финансирању безбедности саобраћаја,
изостало је критично праћење стања и предузимање корективних мера, изостала је
одговорност најважнијих субјеката, нису успостављене најважније процедуре
унапређења безбедности путева, није значајно унапредитиђено оспособљавање
кандидата за возаче, нису масовно примењена савремена средства којима се могу
значајно унапредити методе контроле поштовања прописа, нису масовно
спровођене савремене кампање безбедности саобраћаја.
9

Дејан Богићевић, Крсто Липовац, Милан Вујанић, Миладин Нешић

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ТРЕНУТНОГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ОДНОСУ
НА ЖЕЉЕНО СТАЊЕ ПРЕДВИЂЕНО СТРАТЕГИЈОМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

С обзиром на наведено, неопходно је да Влада Р. Србије и најважније
институције, уз подршку академске заједнице, непристрасно сагледају ефекте
примене стратегије безбедности саобраћаја, па на основу стручне анализе:
- предузму додатне, корективне мере у циљу достизања циљева из стратегије
безбедности саобраћаја или
- коригују циљеве безбедности саобраћаја, уколико постоје објективни,
стручни разлози који би то оправдали.
6.
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ОЦЕНА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ НА
ПРИМЕРУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
EVALUATION OF THE TRAFFIC SAFETY STATE IN THE AREA ON
THE EXAMPLE OF THE CITY OF ZRENJANIN
Борис Антић1, Емир Смаиловић2, Милена Симић3
Резиме: Стање безбедности саобраћаја на неком подручју последица је већег броја
различитих фактора. Свеобухватно сагледавање стања безбедности саобраћаја на подручју
подразумева разматрање ширег скупа фактора утицаја, који се разликују према нивоу
деловања. На стање безбедности саобраћаја од локалних утицајних фактора посебно се
издвајају понашања и ставови учесника у саобраћају. Са друге стране, степен друштвеног
развоја је значајно повезана са стањем саобраћајног система. У том смислу, најразвијеније
државе на националном нивоу имају успешне механизме управљања безбедношћу
саобраћаја, чији ефекти се могу квантификовати на локалном нивоу. У овој студији приказана
је анализа стања безбедности саобраћаја на територији града Зрењанина, укључујући и
вредности индикатора понашања и ставова учесника у саобраћају на територији града
Зрењанина. У циљу свеобухватног сагледавања стања безбедности саобраћаја на локалном
нивоу, извршено је упоређивање индикатора понашања и ставова на националном нивоу, са
вредностима на локалном нивоу. На основу спроведених анализа дефинисане су области
деловања и представљене су мере за побољшање стања безбедности саобраћаја на територији
града Зрењанина.
Кључне речи: анализа постојећег стања, безбедност саобраћаја, Зрењанин, локални ниво,
понашање и ставови
Abstract: State of traffic safety in some area is a consequence of a large number of different factors.
A comprehensive overview of the state of traffic safety in the area implies consideration of a wider
Др, Борис Антић, дипл. инж. саобраћаја, професор, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд,
Србија, b.antic@sf.bg.ac.rs
2
Емир Смаиловић, маст. инж. саобраћаја, асистент, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд,
Србија, e.smailovic@sf.bg.ac.rs
3
Милена Симић, маст. инж. саобраћаја, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 306, Београд, Србија,
milenasimic94@gmail.com
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set of impact factors, which can be different according to the level of activity. On the state of traffic
safety from local influencing factors, the behaviors and attitudes of participants in the traffic are
especially distinguished. On the other hand, the level of social development is significantly related
to the state of the transport system. In this sense, the most developed countries at the national level
have successful traffic safety management mechanisms, which effects could be quantified at the
local level. This study presents an analysis of the traffic safety state in the territory of the city of
Zrenjanin, including the values of the behavior indicators and attitudes of participants in traffic in
the territory of the city of Zrenjanin. In order to comprehensively review the state of traffic safety at
the local level, a comparison of indicators of behavior and attitudes at the national level was carried
out, with values at the local level. Based on the conducted analyzes, the areas of action were defined
and measures for improvement of the traffic safety state in the territory of the city of Zrenjanin were
presented.
Keywords: analysis of the existing state, traffic safety, Zrenjanin, local level, behavior and attitudes

1.

УВОД

Националном стратегијом и Законом о безбедности саобраћаја, препозната је
улога локалних институција у планирању и спровођењу мера безбедности
саобраћаја на територијама локалних самоуправа, тако да је створена основа за
квалитетну имплементацију локалних стратегија и активности.
Један од основних елемената стратешког управљања безбедности саобраћаја на
неком подручју представља праћење основних показатеља безбедности саобраћаја.
Када се говори о показатељима безбедности саобраћаја, првенствено се мисли на
број и последице саобраћајних незгода.
Међутим, анализа постојећег стања безбедности саобраћаја на подручју у
данашњем смислу, подразумева понашања и ставове учесника у саобраћају о
опасностима и ризицима безбедног учешћа у саобраћају. Ставови представљају
једну од кључних детерминанти понашања у саобраћају, при чему је перцепција
ризика различито распрострањена у популацији. Поред тога што ставови варирају
између појединаца у друштву, варијабилност је изражена и између подручја. Како
би се варијабилност сагледала, неопходно је утврдити меру којом се ставови могу
измерити. Једна од најефикаснијих методама за мерење ставова je самопријављено
понашање. На основу навода испитаника о одређеним опасностима, могуће је
квантификовати ставове.
Анализу недостатака постојећег стања система на одређеном подручју није
могуће на прави начин размотрити, уколико се не анализира понашање учесника у
саобраћају. Индикатори безбедности саобраћаја представљају меру перформанси
система безбедности саобраћаја, и по правилу имају веома јак утицај на трошкове и
последице саобраћајних незгода (Пешић, 2012).
Оцена стања безбедности саобраћаја на подручју представља функцију већег
броја делимично независних променљивих, међу којима се посебно истичу број и
последице саобраћајних незгода, као и понашање и ставови учесника у саобраћају.
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2.

МЕТОДОЛОГИЈА

Опсег истраживања у овој студији је дефинисање постојећег стања безбедности
саобраћаја на подручју, укључујући директне и индиректне показатеље, као
квантитативну вредност ставова учесника у саобраћају. Простор истраживања
представља град Зрењанин, док је временски период обухваћен истраживањем, од
2013. године.
Анализа саобраћајних незгода и њихових последица је извршена за град
Зрењанин, од 2013. до 2017. године. Подаци о саобраћајним незгодама преузети су
из „Базе података о обележјима безбедности саобраћаја“, са интернет странице
Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије (http://abs.gov.rs/analize-iistrazivanja/baza-podataka).
Подаци коришћени у истраживању ставова безбедности саобраћаја, прикупљени
су 2017. године, у истраживању које је спровела Агенција за безбедност саобраћаја.
Истраживање ставова је спроведено у складу са ЕSRA (European Survey Of Road
Users’ Safety Attitudes) упитником. Анкетирање је спроведено „online“. У периоду,
од 01.08.2017. до 31.08.2017. године, упитник је постављен на сајту општине,
прослеђен је групама у оквиру друштвених мрежа и дистрибуиран је на мејл адресе
путем сервера за масовно слање. Узорак обухваћен истраживањем чини 450
учесника у саобраћају, од чега су 300 возачи путничких аутомобила; 50 возачи
мотоцикала; док 100 анкетираних чине немоторизовани учесници у саобраћају
(пешаци, бициклисти и корисници јавног превоза). Сви анкетирани су са територије
града Зрењанина.
Истраживање индикатора безбедности саобраћаја, обухвата индикаторе везане
за заштитне системе и брзине. Разматрање индикатора везаних за заштитне системе
је вршено за период од 2013. до 2017. године, док је су вредности индикатора брзине
праћене у периоду од 2014. до 2017. године. На основу упоредне анализе вредности
индикатора у Зрењанину и на националном нивоу у Србији, сагледане су
карактеристике и законитости. Вредности индикатора приказаних у овој студији су
прикупљени у оквиру националних истраживања, реализованих од стране Агенција
за безбедност саобраћаја Републике Србије.
3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

У оквиру резултата истраживања биће приказана анализа саобраћајних незгода
и њихових последица у Зрењанину за период од 2013. до 2017. године, анализа
ставова према безбедности саобраћаја спроведена 2017. године и вредности
индикатора који се односе на заштитне системе у периоду од 2013. до 2017. године,
као и вредности индикатора који се односе на брзине у периоду од 2014. до 2017.
године. На основу упоредног приказа за Зрењанин и за национални ниво Србије,
разматране су одређене специфичности.
3.1.

Директни показатељи стање безбедности саобраћаја

Анализом саобраћајних незгода у Зрењанину за период од 2013. до 2017. године
може се уочити тренд благог пораста укупног броја саобраћајних незгода, са
највећом вредношћу 2016. године (361), а најмањом, 2013. године (317). Што се тиче
саобраћајних незгода са настрадалима, највећи број се догодио 2015-2016. године.
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Слика 1. Кретање укупног броја саобраћајних незгода и броја саобраћајних незгода са
настрадалим лицима у Зрењанину у периоду 2013-2017. године

Категорија
возила
Возач

Пешак

Путник

Остало

Укупно (а)

Табела 1. Учешће настрадалих лица у односу на категорију возила и својство
учешћа у саобраћају, у Зрењанину у периоду од 2013-2017. године
Путничко
возило

Теретно
возило

Аутобус

Мотоцикл
/Мопед

Бицикл

Остало

Укупно
(b)

n

617

65

5

150

237

8

1.082

n/b

47,5%

58,6%

35,7%

80,6%

97,5%

0,0%

58,0%

n/a

57,0%

6,0%

0,5%

13,9%

21,9%

0,7%

100,0%

n

161

14

2

5

5

3

190

n/b

12,4%

12,6%

14,3%

2,7%

2,1%

0,0%

10,2%

n/a

84,7%

7,4%

1,1%

2,6%

2,6%

1,6%

100,0%

n

520

31

7

31

1

1

591

n/b

40,1%

27,9%

50,0%

16,7%

0,4%

0,0%

31,7%

n/a

88,0%

5,2%

1,2%

5,2%

0,2%

0,2%

100,0%

n

0

1

0

0

0

0

1

n/b

0,0%

0,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

n/a

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

n

1.298

111

14

186

243

12

1.864

n/b

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,0%

100,0%

n/a

69,6%

6,0%

0,8%

10,0%

13,0%

0,6%

100,0%

У периоду од 2013. до 2017. године у Зрењанину је највише лица настрадало у
својству возача (58,0%), затим у својству путника (31,7%) и на крају у својству
пешака 10,2%.
Посматрано према категорији возила, 69,6% од укупног броја настрадалих је
настрадало у саобраћајним незгодама са учешћем путничког возила, 13,0% у
саобраћајним незгодама са учешћем бицикала, а 10% у саобраћајним незгодама са
учешћем мотоцикла или мопеда.
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У саобраћајним незгодама са учешћем путничких аутомобила такође страда и
највећи број возача (57,0%), након чега следе незгоде са бициклистима (21,9%)
(Табела 1).
Ако се посматра својство настрадалих учесника у саобраћајни незгодама са
путничким аутомобилима, возачи чине 47,5%; путници 40,1%; а пешаци 12,4%. Код
незгода са мотоциклима и мопедима, структура је другачија. Возачи чине 80,6%,
настрадалих, путници 16,7%, а пешаци 2,1%. Код незгода са учешћем бициклиста,
страдање возача је још израженије износи 97,5%.
Табела 2. Број ПОГ, ТТП, ЛТП и ПОВ деце према својству учешћа у саобраћају у
Зрењанину за период 2013-2017. године
ПОГ

ТТП

ЛТП

ПОВ

НАСТ

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Возач

0

0,0%

3

21,4%

15

13,8%

18

14,6%

18

14,5%

Пешак

1

100,0%

6

42,9%

24

22,0%

30

24,4%

31

25,0%

Путник

0

0,0%

5

35,7%

70

64,2%

75

61,0%

75

60,5%

Укупно

1

100%

14

100%

109

100%

123

100%

124

100%

У периоду од 2013. до 2017. године у Зрењанину је погинуло једно дете и то у
својству пешака. Највећи број деце са тешким телесним повредама су повреде
задобила у својству пешака (42,9%), а затим у својству путника (35,7%). Што се тиче
лаких телесних повреда највише су их задобила деца путници (64,2%). Такође, деца
у својству путника такође доминирају и укупном броју настрадале деце (60,5%)
(Табела 2).
3.2.

Анализа ставова возача о ризицима у саобраћају

У оквиру анализе ставова, истраживане су четири групе ставова, које су се
односиле на: вожњу под утицајем, брзу вожњу, системе заштите путника у возилу и
дистракцију током вожње и вожњу у уморном стању. У оквиру групе ставова који
се односе на вожњу под утицајем испитани су ставови повезани са вожњом под
дејством алкохола, дрога и лекова. Група ставова везаних за брзу вожњу је
подразумевала ставове испитаника у вези са вожњом 10 km/h изнад ограничења,
ризик везан за брзу вожњу и др. Ставови везани за заштитне системе путника у
возилу су подразумевали ставове возача везане за употребу сигурносних појасева
њихових путника и дечијих седишта. Ставови везани за дистракцију и умор током
вожње обухватали су питања везана за употребу мобилног телефона и hands-free
уређаја у току вожње, као и ризик при вожњи у уморном стању и др.
Варијабле су приказане тако да већи скорови означавају повољније ставове, тј.
нижи скорови указују на неповољније ставове према безбедности саобраћаја.
Испитаници из Зрењанина, као и испитаници на националном нивоу Републике
Србије имају повољне ставове према безбедности саобраћаја, јер су све вредности
веће од 3 (на скали од 0 до 5) (Табела 3).
Од четири наведене области, испитаници на подручју Републике Србије и
Зрењанина имају приближне ставове према вожњи под утицајем (4,519 у Србији и
4,448 у Зрењанину), који су нешто бољи у односу на остале посматране варијабле.
Становници Зрењанина имају најнеповољније ставове према системима заштите
путника у возилима (3,709), што је са друге стране слично просеку на националном
нивоу (3,892) (Табела 3).
15

Борис Антић, Емир Смаиловић, Милена Симић
ОЦЕНА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ НА ПРИМЕРУ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА

Сагледавањем ставова о безбедном понашању у саобраћају може се закључити
да се ставови у Зрењанину не разликују значајно у односу на национални просек,
при чему употреба заштитних система је најлошије оцењена тематска целина.
Табела 3. Ставови према безбедности саобраћаја са вредностима за Зрењанин и
Србију за 2017. годину
Ставови према:
Зрењанин Србија
вожњи под утицајем
4,448
4,519
брзој вожњи
3,923
4,022
системима заштите путника у возилима
3,709
3,892
дистракцији током вожње и вожњи у уморном стању
3,917
3,908

Однос према другим категоријама учесника је испитан на основу ставова према
употреби заштитне кациге за мотоциклисте и личне прихватљивости у погледу
понашања мотоциклиста и пешака.
Табела 4. Однос према другим категоријама учесника у саобраћају у Зрењанину и
Србији за 2017. годину
Опис
Зрењанин Србија
Ставови према употреби заштитне кациге за мотоциклисте*
4,340
4,446
Лична прихватљивост према понашању мотоциклиста
1,392
1,283
Лична прихватљивост према понашању пешака
1,913
1,648
* - Питања која су обрнуто кодирана; (5 најповољнији одговор).

Однос према другим категоријама учесника у саобраћају је за све три посматране
варијабле испод просека у Зрењанину у односу на национални ниво (Табела 4). Већа
је разлика са републичким просеком ако се посматра лична прихватљивост према
понашању пешака, него према понашању мотоциклиста, али обе прихватљивости
значајно одступају од националног просека.
Сагледавајући добијене резултате може се закључити да у Зрењанину постоји
значајна толеранција заједнице у погледу небезбедног понашања мотоциклиста и
пешака. Такав закључак допуњују и разлике у оценама испитаника у Зрењанину и
на националном нивоу Републике Србије (Табела 4).
3.3.

Анализа индикатора понашања учесника у саобраћају

У наставку истраживања извршена је упоредна анализа вредности индикатора у
Зрењанину и на националном нивоу Србије. У раду су анализирани одабрани
индикатори. У посматраном временском периоду, употреба сигурносног појаса код
возача и сувозача у путничким аутомобилима и доставним возилима до 3,5t је већа
у Зрењанину него на националном нивоу, и то за цео посматрани период. У 2017.
години употреба овог система у Зрењанину износи 91,1%, а у Србији 78,3%.
Што се тиче употребе сигурносног појаса на задњем седишту у путничким
аутомобилима и доставним возилима до 3,5t, је на веома лошем нивоу како у Србији
тако и у Зрењанину и у посматраном периоду износи до 13% (Табела 5).
Употреба сигурносног појаса код возача тешких теретних возила и аутобуса је
генерално веома лоша и на националном нивоу и у Зрењанину. Код тешких теретних
возила употреба сигурносног појаса у посматраном периоду у Зрењанину је била
највећа 2014. године, када је износила 52,6%, а на националном нивоу исте године
је износила 35,9%. Код возача аутобуса употреба овог система у посматраном
периоду није прелазила 15% (Табела 5).

16

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

Табела 5. Вредности ИБС који се односе на заштитне системе на територији
Зрењанина и Србије за период 2013-2017. године
Индикатори
% употребе сигурносног појаса возача
ПА и доставних возила до 3,5t
% употребе сигурносног појаса сувозача
ПА и доставних возила до 3,5t
% употребе сигурносног појаса путника
на задњем седишту у ПА и доставним
возилима до 3,5t
% употребе сигурносног појаса возача
тешких теретних возила преко 3,5t
% употребе сигурносног појаса возача
аутобуса
% употребе заштитних система за децу
до 3 год.
% употребе заштитних система за децу
од 4 до 12 год.
% употребе заштитних кацига возача
мопеда
% употребе заштитних кацига путника
на мопедима
% употребе заштитних кацига возача
мотоцикала
% употребе заштитних кацига путника
на мотоциклима

2013

2014

2015

2016

2017

ЗР

СР

ЗР

СР

ЗР

СР

ЗР

СР

ЗР

СР

77,3

69,9

81,0

71,6

81,6

74,4

85,3

77,0

91,1

78,3

67,3

65,8

76,2

68,1

78,1

69,9

82,7

72,2

82,8

71,4

5,0

3,1

3,2

4,0

4,6

7,4

12,6

10,1

11,3

11,5

34,1

23,6

52,6

35,9

50,3

40,6

18,8

23,4

16,0

39,6

0,0

0,0

0,0

6,1

14,3

9,0

6,1

5,4

9,0

11,4

38,3

32,0

42,9

35,9

34,6

44,3

46,7

40,2

39,1

48,2

8,4

7,0

6,6

9,2

17,3

14,7

23,7

17,2

23,4

27,2

84,6

84,2

69,0

72,4

43,5

73,9

63,4

80,2

65,0

69,7

-

-

47,6

64,4

-

54,0

57,5

74,3

51,7

58,5

93,5

93,7

93,3

91,5

100,0

89,3

93,7

90,6

91,7

88,7

-

-

93,3

85,0

0,0

74,2

86,2

86,5

83,3

83,9

Употреба заштитних система за децу старости до 3 године је веома лоша и на
посматраном локалном нивоу и на националном. На националном нивоу је
генерално успостављен растући тренд употребе ових заштитних система, док у
Зрењанину није таква ситуација. У 2017. години употреба дечијих седишта за децу
до 3 године у Зрењанину је била 39,1%, а на националном нивоу 48,2%. Дечија
седишта за децу старости од 4 до 12 година се значајно мање употребљавају па су
резултати показали да је њихова употреба у 2017. години 23,4% у Зрењанину и
27,2% на национални ниво (Табела 5).
Употреба заштитних кацига је значајно већа код возача мотоцикала него код
возача мопеда. Најмања употреба заштитних кацига код мопедиста у Зрењанину је
била 2015. године и износила је 43,5%, а на националном нивоу је најмања употреба
била 2017. године (69,7%). Употреба заштитних кацига код мотоциклиста је у
целокупном посматраном периоду боља у Зрењанину него на националном нивоу.
Заштитна кацига код путника на мопеду је значајно мање употребљавана него што
је случај код путника на мотоциклу. У последњој години употреба заштитних
кацига код путника на мопеду износи око 52% у Зрењанину и нешто мало више
националном нивоу, а код путника на мотоциклу износи преко 83% и у Зрењанину
и на националном нивоу (Табела 5).
У посматраном временском периоду, највеће просечне брзине учесника у
саобраћају су биле за возаче мотоцикала, и износиле су више од 57 km/h. Чак су у
Зрењанину, за све четири године веће него на националном нивоу. Просечне брзине
путничких аутомобила су биле највеће 2014. године и у Зрењанину (53,2 km/h) и
националном нивоу (53,1 km/h), а након тога успостављају опадајући тренд. Код
осталих категорија возила у насељу су просечне брзине биле испод 50 km/h (Табела
6).
Проценат путничких аутомобила, тешких теретних и аутобуса који прекорачују
брзину за 10 km/h у насељу у посматраном периоду има опадајући тренд како у
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Зрењанину тако и на националном нивоу. За путничке аутомобиле овај индикатор
је био највећи 2014. године и износио је 19,3% у Зрењанину и 22,3% у Србији.
Резултати овог истраживања показују да је код возача мотоцикала у Зрењанину
изражено прекорачење брзине, значајно чешће него на националном нивоу. Наиме,
тренд индикатора, проценат прекорачења за више од 10 km/h, у Зрењанину има
растући тренд, док на националном нивоу бележи благо опадајући тренд. Најмања
вредност овог индикатора је забележена 2014. године (35%), а највећа 2017. године
(66,7%). Осим у 2014. години, у осталим годинама, вредност наведеног индикатора
је већа у Зрењанину него на националном нивоу Србије (Табела 6).
Табела 6. Вредности ИБС који се односе на брзину у насељу на територији
Зрењанина и Србије за период 2014-2017. године
Индикатори
Просечна брзина ПА
Просечна брзина ТТВ
Просечна брзина БУС

2014

2015

2016

2017

ЗР

СР

ЗР

СР

ЗР

СР

ЗР

СР

53,20
47,20

53,10
47,70

52,00
48,90

51,40
46,60

52,45
48,44

52,00
46,80

52,08
44,83

50,80
46,19

49,80

48,90

49,30

47,10

48,91

47,60

47,14

47,05

Просечна брзина МОТ

60,00

59,50

63,50

57,40

64,34

60,00

66,53

58,48

Просечна брзина МОП
Проценат прекорачења за 10
km/h ПА
Проценат прекорачења за 10
km/h ТТВ
Проценат прекорачења за 10
km/h БУС
Проценат прекорачења за 10
km/h МОТ
Проценат прекорачења за 10
km/h МОП

35,70

41,50

40,20

41,80

43,27

43,30

41,03

42,15

19,30

22,30

14,30

17,30

13,08

17,90

15,92

14,48

3,10

7,80

5,80

6,20

0,83

4,30

0,00

3,93

12,00

9,50

6,00

8,40

0,00

5,10

0,00

4,44

35,00

42,00

47,00

37,40

60,16

41,20

66,67

38,77

0,00

5,40

3,00

2,10

4,17

2,20

0,00

2,53

Просечна брзина путничких аутомобила ван насеља на територији Зрењанина
има растући тренд у посматраном периоду, при чему је највећа вредност
евидентирана 2017. године (82,8 km/h), а најмања 2014. године (74,9 km/h), на
националном нивоу је успостављен опадајући тренд.
Код тешких теретних возила такође је успостављен растући тренд у Зрењанину,
а просечне брзине ван насеља износе чак 75,9 km/h. Вредност индикатора просечне
брзине мотоцикала у Зрењанину је током сваке године посматрања била мања од
просечних вредности на националном нивоу. Најмања вредност је забележена 2014.
године (72,4 km/h), а највећа 2016. године (85,8 km/h) (Табела 7).
Удео возача путничких аутомобила који ван насеља прекорачују брзину за више
од 10 km/h има растући тренд у периоду од 2014. до 2017. године за Зрењанин, док
је на националном нивоу забележен опадајући тренд. Удео возача мотоцикала који
ван насеља прекорачује ограничење брзине за више од 10 km/h има опадајући тренд
за Србију у посматраном периоду, али је на нивоу Зрењанина забележен растући
тренд овог индикатора. На нивоу Србије је забележена већа вредност овог
индикатора у односу на Зрењанин током периода посматрања, при чему је највећа
разлика била 2014. године, када је евидентирана најмања вредност овог индикатора
за Зрењанина (5%). Највећа вредност индикатора у Зрењанину је евидентирана 2016.
године, када је износио 32,5% (Табела 7).
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Табела 7. Вредности ИБС који се односе на брзину ван насеља на територији
Зрењанина и Србије за период 2014-2017. године
Индикатори
Просечна брзина ПА
Просечна брзина ТТВ
Просечна брзина БУС
Просечна брзина МОТ
Просечна брзина МОП
Проценат прекорачења за 10
km/h ПА
Проценат прекорачења за 10
km/h ТТВ
Проценат прекорачења за 10
km/h БУС
Проценат прекорачења за 10
km/h МОТ
Проценат прекорачења за 10
km/h МОП

4.

2014

2015

2016

2017

ЗР

СР

ЗР

СР

ЗР

СР

ЗР

СР

74,90
65,10
72,10
72,40
39,80

78,30
67,40
72,00
87,50
43,90

77,30
73,20
72,10
84,40
41,70

76,30
66,80
70,90
86,50
45,90

81,15
74,20
71,94
85,77
43,18

75,90
67,60
71,60
87,70
44,40

82,76
75,93
73,37
84,58
40,35

75,65
67,44
70,28
85,49
44,61

8,50

16,30

5,90

13,30

15,92

11,50

17,50

10,49

2,00

9,30

17,00

9,00

15,33

8,30

17,92

8,64

2,00

4,80

1,00

4,30

0,00

0,80

0,00

0,96

5,00

39,50

29,00

37,10

32,50

35,00

21,67

32,72

0,00

3,80

1,00

6,20

0,00

2,70

0,00

3,46

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

На основу свеобухватног истраживања (анализа незгода и њихових последица,
анализа ставова и анализа индикатора) на подручју града Зрењанина се могу уочити
главни проблеми у постојећем систему безбедности саобраћаја. У наставку су
издвојени најзначајнији резултати, засновани на упоредној анализи.
У посматраном петогодишњем периоду је уочен пораст укупног броја
саобраћајних незгода, као и повећање броја саобраћајних незгода са настрадалима.
Слични резултати су праћени и на националном нивоу. Овакви резултати указују на
неопходност примене одговарајућих мера за побољшање безбедности саобраћаја, а
једна од њих заправо и јесте Стратегија безбедности саобраћаја на локалном нивоу
која је у складу са Националном стратегијом безбедности саобраћаја.
У Зрењанину у посматраном периоду највише је настрадало возача (58,0%), а као
категорија возила која се највише јавља у саобраћајним незгодама са настрадалим
лицима су возачи путничких аутомобила. Овакви подаци издвајају возаче
путничких аутомобила као једну од најризичнијих категорија учесника у
саобраћају. Овакве резултате потврђују и резултати снимања индикатора који
указују да прекорачење брзине путничких аутомобила ван насеља у Зрењанину
имају растући тренд у последње четири године, док на националном нивоу овај
тренд је опадајући.
Што се тиче страдања деце, у Зрењанину је у посматраном периоду погинуло
једно дете у својству пешака, а највећи број деце је задобило тешке телесне повреде
такође у својству пешака, што указује на то да је потребно применити хитне мере за
унапређење саобраћајног образовања и васпитања деце. Међу лако повређеном
децом најзаступљенија су деца путници што указује на непостојање довољно знања
о значају употребе дечијих седишта, као њиховом исправном коришћењу. Ове
резултате потврђују и вредности индикатора употребе дечијих седишта деце до 3
године и деце од 4 го 12 година који указују на веома мали проценат употребе ових
система.
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Што се тиче ставова везаним за безбедност саобраћаја, становници Зрењанина
имају најнеповољније ставове који се односе на употребу заштитних система код
путника у возилу, на националном нивоу ови резултати су нешто бољи. Анализом
ставова је уочено да у Зрењанину постоји значајна толеранција заједнице у погледу
небезбедног понашања мотоциклиста и пешака. Небезбедно понашање
мотоциклиста је потврђено и анализом индикатора које указују на то да возачи
мотоцикала имају просечно највећа прекорачења брзине и у насељу и ван насеља,
али и релативно слаб напредак у повећању употребе заштитних кацига.
Спроведена истраживања указују да стање безбедности саобраћаја у Зрењанину
могуће унапредити, посебно у областима заштите рањивих учесника у саобраћају,
при чему је неопходно изградити заштитни систем. У том смислу, један од почетних
корака изградње заштитног система усвајање и имплементација Стратегија
безбедности саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина, за период 20182022. године, која чини основ планирања мера у овој области за наредни период.
Континуираним праћењем, извештавање и предузимањем активности, могуће је
значајно унапредити рад локалних субјеката укључених у процес управљања
безбедности саобраћаја.
5.
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АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У СУБОТИЦИ
ANALYSIS OF THE TRAFFIC SAFETY STATE IN THE CITY OF
SUBOTICA
Јелица Давидовић1, Петар Красић2, Миљан Лазаревић3, Петар Пантелинац4
Резиме: Страдање у саобраћају је, пре свега, јавни здравствени проблем, а затим социјални,
етички, хумани и економски проблем заједнице. Наиме, у саобраћају велики број људи гине
и бива повређен, а неки од њих остају трајни инвалиди. То значајно нарушава здравље људи,
разара породице, ствара социјалне и хумане проблеме. Коначно, огромне друштвеноекономске трошкове саобраћајних незгода плаћа привреда, што омета економски развој
заједнице. У Суботици је препознат значај и могућности стратешког управљања безбедношћу
саобраћаја, а у циљу стратешког управљања безбедношћу саобраћаја спроведена је анализа
постојећег стања. У циљу утврђивања постојећег стања безбедности саобраћаја у Суботици
извршена је анализа ставова учесника у саобраћају о опасностима и ризицима у саобраћају у
Суботици, анализа индикатора безбедности саобраћаја, као и анализа саобраћајних незгода.
На основу приказаног постојећег стања и поређења са резултатима на националном нивоу у
раду су приказане кључне области рада за побољшање стања безбедности саобраћаја на
подручју града Суботице.
Кључне речи: Aнализа постојећег стања, безбедност саобраћаја, Суботица, ставови,
индикатори безбедности саобраћаја
Abstract: Traffic injuries are, first and foremost, a public health problem, and then the social,
ethical, human and economic problem of the community. Namely, in traffic, a large number of
people die and get injured, and some of them remain permanent invalids.
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This significantly worsening human health, destroys families, creates social and human problems.
Finally, the huge socio-economic costs of traffic accidents pay the economy, which hinders the
economic development of the community. In the city of Subotica, the importance and possibilities
of strategic traffic safety management were recognized, and for the purpose of strategic traffic safety
management, an analysis of the current state was carried out. In order to determine the current state
of traffic safety in the city of Subotica, an analysis were made of the attitudes of traffic participants
on hazards and risks in traffic in the city of Subotica, analysis of safety performance indicators, as
well as analysis of traffic accidents. Based on the presented state of the situation and the comparison
with the results at the national level, the paper presents the key areas of work for improving the
traffic safety state in the city of Subotica..
Keywords: Analysis of the current state, traffic safety, Subotica, attitudes, safety performance
indicators

1.

УВОД

У саобраћајним незгодама на путевима, у свету смртно страда око 1,3 милиона
људи годишње, а око 50 милиона бива повређено, тако да је страдање у саобраћају
данас прихваћено као глобални проблем (WHO, 2017). Упркос сталном порасту
броја возила на путевима и све већем броју учесника у саобраћају, најразвијеније
земље су развиле одговарајуће методе којима се успешно смањује угроженост у
саобраћају (WHO, 2017). С обзиром на то, на глобалном нивоу се свакодневно
предузимају активности да се успешне праксе најразвијенијих земаља прилагоде и
пренесу у неразвијене и земље у развоју. Најважнији заједнички именилац за све
успешне праксе у безбедности саобраћаја је стратешко управљање безбедношћу
саобраћаја које се темељи на науци, а има јасну, искрену и јавно исказану политичку
подршку. Најбољи начин да се обезбеди амбијент за успешно и ефикасно
управљање и достизање циљева у безбедности саобраћаја је постојање и доследно
спровођење стратешких докумената (политика, стратегија и стратешких акционих
планова). Стратешким документима се обезбеђује политички прихватљив, стручан
и добро усмераван утицај на најважније елементе саобраћајног система, при чему је
успостављање заштитног система и добре сарадње између појединих елемената у
овом систему кључ успеха предложених мера. Наиме, само успостављена сарадња
између корисника којима саобраћај служи да остваре неке своје потребе, оних који
зарађују од саобраћаја и оних чији је задатак да се брину о саобраћају води ка
безбедном и одрживом саобраћају.
Страдање у саобраћају је, пре свега, јавни здравствени проблем, а затим
социјални, етички, хумани и економски проблем заједнице. Наиме, у саобраћају
велики број људи гине и бива повређен, а неки од њих остају трајни инвалиди. То
значајно нарушава здравље људи, разара породице, ствара социјалне и хумане
проблеме. Коначно, огромне друштвено-економске трошкове саобраћајних незгода
плаћа привреда, што омета економски развој заједнице.
Институционални оквир чини основу за формирање система безбедности
саобраћаја како на националном, тако и на нивоу локалних самоуправа. Њиме се
постиже остваривање свих неопходних мера и активности које имају за циљ
смањење броја саобраћајних незгода, односно страдања у саобраћају.
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Први корак ка формирању система безбедности саобраћаја на нивоу локалне
самоуправе јесте препознавање институција и организација које функционишу на
нивоу локалне самоуправе, уочавање потенцијалних недостатака према најбољој
пракси и сагледавање врсте и нивоа интеракције између институција у заједничком
деловању на пословима безбедности саобраћаја.
Предмет овог истраживања је било препознавање проблема безбедности
саобраћаја на територији Суботице, кроз анализу саобраћајних незгода, ставова и
понашања учесника у саобраћају.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

У истраживању су приказани резултати ставова и понашања, као и саобраћајних
незгода. За анализу ставова у Суботици коришћен је узорак од 450 учесника у
саобраћају, који су чинили 300 возача путничких аутомобила, 50 мотоциклиста и
100 немоторизованих учесника у саобраћају (пешаци, бициклисти и корисници
јавног превоза). Узорак је стратификован према старости и обухватио је три
старосне групе: 18-34, 35-54, 55+. Наведено истраживање за предмет имало је
ставове и пријављена понашања возача, мотоциклиста и немоторизованих учесника
у саобраћају применом тзв. ЕСРА методологије.
Ставови учесника у саобраћају о опасностима и ризицима су значајан елемент у
анализи постојећег стања. Ставови представљају једну од кључних детерминанти
понашања у саобраћају. Наиме, процес формирања ставова, као и могућности за
њихову промену у функцији су друштвеног амбијента у коме се појединци налазе.
Поред тога што ставови варирају између појединаца, у великој мери ова
варијабилност је изражена и између подручја у којима појединци бораве. Како би се
ова варијабилност сагледала, неопходно је превасходно утврдити меру којом се
ставови могу адекватно измерити. Мерење друштвено – когнитивних фактора
представља један од највећих изазова са којима се истраживачи сусрећу. Међу
најефикаснијим методама за мерење ставова истиче се техника самопријављивања,
која се заснива на анкетном испитивању. На основу ставки којима испитаници дају
своје мишљење, могуће је квантификовати ставове.
Индикатори безбедности саобраћаја представљају меру, у којој не фигуришу
директни показатељи безбедности саобраћаја (саобраћајне незгоде и њихове
последице), али су у јакој су вези са настанком саобраћајних незгода и последица.
На националном нивоу мерење индикатора се спроводило сваке године од 2013.
године и то у организацији Агенције за безбедност саобраћаја. У 2013. години је
дефинисана национална методологија мерења индикатора безбедности саобраћаја и
спроведено прво – јесење мерење, а у годинама након 2013. године мерење је
вршено два пута годишње – тзв. пролећно и јесење мерење и коначно, у 2017.
години, спроведено је ''само'' јесење мерење. Универзитет у Београду - Саобраћајни
факултет је за потребе Агенције за безбедност саобраћаја реализовао израду
националне методологије и спровео сва досадашња мерења индикатора безбедности
саобраћаја на националном нивоу, по полицијским управама. Подаци о ставовима
учесника у саобраћају, као и индикаторима безбедности саобраћаја преузети су сајта
Агенције за Безбедност саобраћаја.
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Анализа саобраћајних незгода је вршена за период од 2001. до 2016. године, при
чему су подаци преузети из базе података о саобраћајним незгодама Агенције за
безбедност саобраћаја. У раду је приказана анализа саобраћајних незгода према
тежини последица у посматраном периоду, према полу, старости и категорији
возила учесника у саобраћајним незгодама.
Циљ рада је био приказати стање безбедности саобраћаја на територији града
Суботице, а такође и приказати упоредну анализу стања безбедности саобраћаја на
територији града Суботице у односу на Републику Србију. Овом анализом се може
лако указати на недостатке и пропусте у безбедности саобраћаја, и предложити сет
мера за отклањање недостатака.
3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ СА ДИСКУСИЈОМ
АНАЛИЗА СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О
ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СУБОТИЦИ

Слика 1. Ставови према безбедности
саобраћаја у Суботици и Србији

Слика 2. Испитивање личне
прихватљивости у погледу понашања
других возача у саобраћају у Суботици и
Србији

На основу приказаних резултата може се закључити да испитаници из Суботице
и испитаници на подручју Републике Србије имају повољне ставове према
безбедности саобраћаја, јер су све вредности веће од 3 (на скали од 0 до 5), међутим
нису сви ставови на жељеном нивоу. Најлошије су развијени ставови према
дистракцији и вожњи под утицајем умора (Слика 1). Издвајају се две групе са
високим нивоом личне прихватљивости, а то су лична прихватљивост вожње под
утицајем алкохола и ометања пажње током употребе мобилног телефона у току
вожње и услед умора возача (Слика 2).
Перецепција ризика у погледу коришћења појединих начина путовања је нешто
повољнија у Суботици (6,384) него у Републици Србији (6,142), а начини путовања
су дефинисани кроз 12 питања, а обухватају: пешачење, управљање бициклом,
мопедом, мотоциклом, возилом на хибридни или електрични погон, путничким
аутомобилом, мини комбијем, теретним возилом или учешће у својству путника у
аутомобилу, у јавном превозу или неким другим начином путовања.
Перцепција ризика саобраћајне принуде у Суботици (2,671) је приближна
националном нивоу (2,679), а анализирана је кроз питања која се односе на
перцепцију вероватноће контроле од стране полиције при вожњи под утицајем
алкохола, дроге, неупотребе сигурносног појаса, неупотребе заштитне кациге и
употребе мобилног телефона.
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На основу анализе ставова испитаника о висини казне за шест посматраних
прекршаја закључује се да испитаници у Суботици имају значајно лошије ставове о
висини казни за вожњу под утицајем алкохола и под утицајем дроге у односу на
просек за Републику Србију. У складу са овим резултатима потребно је предузети
мере за унапређење ставова учесника у саобраћају по питању вожње под утицајем
(Слика 3).

Слика 3. Ставови испитаника о висини
казни за одређене прекршаје

Слика 4. Однос према другим
категоријама учесника у саобраћају у
Суботици и Србији

Однос према другим категоријама учесника је испитан на основу ставова према
употреби заштитне кациге за мотоциклисте и личне прихватљивости у погледу
понашања мотоциклиста и пешака. Однос према другим категоријама учесника у
саобраћају је за све три посматране варијабле испод просека за Републику Србију
(Графикон 4). Већа је разлика са републичким просеком када је у питању лична
прихватљивост према понашању мотоциклиста, него према понашању пешака.
Анализом односа учесника у саобраћају према другим корисницима утврђено је
да су ставови најлошији према понашању мотоцикиста, односно да је потребно мере
усмерити ка унапређењу ставова по питању безбедности мотоциклиста у
саобраћају.
3.2.

ИНДИКАТОРИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Када је реч о индикаторима безбедности саобраћаја, анализом употребе
сигурносног појаса од стране возача као циљна група издвајају се возачи аутобуса
и тешких теретних возила са веома ниском стопом употребе сигурносног појаса
(мање од трећине возача користи сигурносни појас). Такође, и када је реч о употреби
сигурносног појаса код сувозача ових категорија возила резултати су изразито
ниски.
Имајући у виду положај Суботице, односно близину границе Републике Србије
и податак да је само 18% возача теретних возила, према истраживању из 2017.
године, користило сигурносни појас, као и да је изразито висока употреба мобилног
телефона (24%), потребно је предузети системске мере за унапређење безбедности
саобраћаја на посматраној територији. Пошто највећи број возача врши, заправо,
транзит кроз посматрану територију мере се морају решавати и на националном
нивоу. Потребно је деловати на свест поменуте категорије учесника у саобраћају,
јер иако су у „јачем“ возилу, морају користити системе заштите, како би се
заштитили у саобраћају. На основу резултата потребно је реализовати кампање за
унапређење употребе сигурносног појаса, едукације у оквиру транспортних
компанија, али и успоставити стабилан систем саобраћајног образовања и
васпитања.
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На основу анализе заштитних система у Суботици и упоредном анализом са
Републиком Србијом, закључује се да су у претходном периоду уложени напори за
унапређење безбедности деце до 3 године у саобраћају, у својству путника, али да
је у наредном периоду потребно предузети мере и за унапређење безбедности деце
4-12 година у саобраћају у својству путника. Свакако треба помоћи да се настави
позитиван тренд код деце до 3 године кроз поделу дечијих седишта на нивоу
локалне заједнице. Веома ниска употреба сигурносног појаса је на задњем седишту
у путничком аутомобилу, као последица недостатка знања (многи нису упознати да
је обавезна употреба сигурносног појаса на задњем седишту) и свести о значају
употребе система заштите у путничким аутомобилима. На основу приказаних
података закључује се да су потребне хитне мере у циљу подизања свести путника
о значају употребе сигурносног појаса на задњем седишту, али и подсећање да је
Законом о безбедности саобраћаја обавезна употреба сигурносног појаса на задњем
седишту. Неопходно је предузети мере за унапређење знања, ставова и понашања
путника на задњем седишту у путничким аутомобилима, јер је ниво употребе
сигурносног појаса веома низак, а његов раст је веома спор.
Велике осцилације индикатора који се односи на употребу заштитних кацига код
возача и сувозача мопеда, у насељу и ван насеља, указују на потребне мере за
унапређење знања, ставова и понашања ове категорије учесника у саобраћају. На
основу анализираних индикатора који се односе на употребу заштитних система
издвајају се следеће циљне групе на које хитно треба усмерити мере: деца као
путници у путничким аутомобилима; путници на задњем седишту; возачи и
сувозачи у теретним возилима и аутобусима и корисници мопеда
Имајући у виду да постоји разлика између постојећег и жељеног стања код
употребе дневних светала, која није велика, одговарајућим информативним мерама
се овај индикатор може довести до жељеног стања.
Употреба мобилног телефона је изразито висока код свих категорија возила и
има позитиван тренд. Имајући у виду да се налазимо у ери експанзије уређаја за
комуникацију и све већу потребу за употребом ових средстава код људи, а самим
тим и код возача потребно је системски уредити ову област. Имајући у виду старост
возног парка, потребно је пројектовати решења која ће се моћи једноставно, јефтино
и безбедно уграђивати у возила и омогућити безбедну комуникацију возача. На
основу анализираних индикатора који се односе на употребу мобилних телефона
као циљне групе на које хитно треба усмерити мере издвајају се возачи путничких
аутомобила, теретних возила и аутобуса.
Анализом понашања пешака утврђено је да су најлошије вредности индикатора
проценат пешака којима је употребом уређаја ометена пажња, при преласку
пешачког прелаза. У циљу унапређења стања безбедности пешака у саобраћају
потребно је унапредити ставове пешака по питању употребе уређаја којима је
ометана пажња при преласку пешачког прелаза.
Анализом индикатора који се односе на брзину у Суботици, може се закључити
да су највећи проблем возачи мотоцикла, јер имају високу просечну брзину на свим
посматраним категоријама саобраћајница, кроз цео посматрани период. Такође,
имају висок 85-ти перцентил брзине, који има опадајући тренд ван насеља и на
аутопуту, међутим благ растући тренд у насељу. Како би се унапредила безбедност
ове категорије учесника у саобраћају потребно је реализовати кампање о значају
употребе заштитних система, као и последицама прекорачења брзине и едукативне
семинаре.
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Поред мотоциклиста, као циљна група, на основу индикатора који се односе на
брзине издвајају се путнички аутомобили у насељу и на аутопуту, чији је проценат
прекорачења брзине повећан.
Табела 1. Вредности индикатора безбедности саобраћаја у Суботици и Србији у
насељу, ван насеља и на аутопуту по годинама мерења

27

Јелица Давидовић, Петар Красић, Миљан Лазаревић, Петар Пантелинац
АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У СУБОТИЦИ

У насељу, индикатори који се односе на брзину путничких аутомобила се
углавном не мењају годинама уназад (просечна брзина, 85-ти перцентил брзине, %
прекорачења брзине и просечна брзина возила која су прекорачила ограничење
брзине) и припадају класи „веома ниска вредност индикатора безбедности
саобраћаја“, на основу тога потребно је предузети системске мере како би се
унапредило стање безбедности саобраћаја ове категорије учесника.
На основу анализираних индикатора брзина као циљне групе се посебно
издвајају мотоциклисти и возачи путничких аутомобила, као небезбеднија група
учесника у саобраћају при чему они остварују веће брзине кретања.
3.3.

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ И ПОСЛЕДИЦЕ САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА

Сагледавањем стања безбедности саобраћаја на основу саобраћајних незгода
могу се дефинисати кључни проблеми безбедности саобраћаја на територији
Суботице, а на основу њих и план активности за унапређење безбедности саобраћаја
у наредном периоду. На основу анализе саобраћајних незгода у Суботици, од 2001.
до 2016. године у анализираном шеснаестогодишњем периоду у Суботици се
догодило 13.313 саобраћајних незгода у којима је настрадало 5.845 лица, погинуло
је 218 лица и повређено 5.627, од којих је 1.398 лица задобило тешке телесне
повреде, а 4.229 лица лаке телесне повреде (Слика 5, Слика 6).

Слика 5. Кретање укупног броја саобраћајних незгода и броја саобраћајних незгода са
настрадалим лицима, у периоду 2001-2016

Анализирајући кретање броја погинулих, тешко повређених и лако повређених
лица у саобраћајним незгодама, у периоду 2001–2016 закључује се да је само број
погинулих у опадању. Наиме, у Суботици је 5 пута мање лица погинуло 2016.
године него 2001. године. Међутим, анализирајући повређена лица, резултати су
другачији, нпр. лица која су задобила тешке телесне повреде, уочава се да је након
пар година смањења, 2016. године у односу на 2015. чак 32% више лица повређено.

Слика 6. Кретање броја погинулих, тешко повређених и лако повређених лица у
саобраћајним незгодама, у периоду 2001–2016
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Анализом страдања деце према својству учешћа у саобраћају закључује се да је
највећи број деце смртно страдао у саобраћајним незгодама у својству пешака
(50%), а повреде најчешће добијају у својству путника у возилу (42%). У Суботици
је од 2001. до 2016. године погинуло једно одељење младих возача (30) у
саобраћајним незгодама. Управо млади возачи представљају групу учесника у
саобраћају којој треба посветити посебну пажњу. Анализом страдања одраслих
лица у саобраћајним незгодама закључује се да најчешће страдају у саобраћајним
незгодама са путничким аутомобилима (55%), као и да није успостављен опадајући
тренд настрадалих, а најизраженије су осцилације код најтежих последица. У
Суботици су старији од 65 година веома угрожена категорија учесника у саобраћају
у својству бициклиста. Поред тога што су као бициклисти рањиви учесници,
односно телом директно изложени ударним силама, проблем им стварају лошије
здравствено стање, крхке кости и сл.
На основу расподеле последица саобраћајних незгода у Суботици према полу у
периоду од 2001. до 2016. године закључује се да је међу погинулима четвртина
жена, а међу повређенима мало више од трећине (38%), што указује да су мушкарци
знатно ризичнија категорија учесника у саобраћају од жена.
Упоредном анализом вредности за целу Србију и Суботицу закључује се да у
Суботици учешће бицикала и мопеда у саобраћајним незгодама двоструко веће у
односу на остале делове Србије.У оквиру анализе стања безбедности саобраћаја у
Суботици извршена је и просторна дистрибуција саобраћајних незгода (Слика 7).
Резултати исте су показали да је највећа концентрација саобраћаних незгода у
којима је главни утицајни фактор био „вожња под дејством алкохола“ у централном
градском језгру. Нагомилавање саобраћајних незгода са бициклистима нарочито је
изражено дуж следећих улица: Максима Горког од раскрсница са улицом Пап Павла
до раскрснице са Карађорђевим путем, Трг Лазара Нешића, Парк Рајха Ференца,
Сомборски пут и раскрсница са Прерадовићевом улицом, прилазима кружном току
у улици Шандора Петефија, Змај Јовином улицом, Алеја Маршала Тита, Сенћански
пут и другим улицама. Највећи број саобраћаних незгода са учешћем мотоциклиста
догодио се у централној зони у граду, док је значајна микролокација и Сегедински
пут који повезује Суботицу са Палићем (Слика 7).

Слика 7. Просторна дистрибуција места нагомилавања саобраћајних незгода у
којима су учествовали мотоциклисти на територији града Суботице и околних
насеља, 2015. – 2016. година
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4.

ЗАКЉУЧАК

Као генерални закључак рада потребно је рећи да постоји простора за
унапређивањем безбедности саобраћаја у Суботици, и то кроз унапређивање знања,
ставова и понашања свих учесник у саобраћају.
Узимајући претходно у обзир у Суботици је у наредном периоду потребно:
• Унапредити ставове учесника у саобраћају по питању подржавања
вожње под утицајем алкохола, са 17,5% на 7,5%;
• Унапредити ставове учесника у саобраћају по питању одобравања
вожње под утицајем дроге, са 7,8% на 4,5%;
• Унапредити ставове деце предшколског и основношколског у погледу
безбедног учешћа у саобраћају;
• Повећати проценат грађана о значају употребе заштитне кациге са 4,2
на 5.
Такође је потребно поред јачања ставова и унапређивања знања, радити и на
унапређивању понашања возача, кроз низ превентивних мера. Индикатори
безбедности саобраћаја на квалитетан начин приказују правце усмеравања мера за
унапређење понашања, а што је приказано у овом раду. Битно је напоменути да
индикатори безбедности саобраћају, а посебно употреба заштитних система су у
јакој корелативној вези са последицама саобраћајних незгода, а посебно са бројем
погинулих у саобраћају.
Суботица је показала заинтересованост за унапређење безбедности саобраћаја и
предузела прве кораке израдом Стратегије безбедности саобраћаја. Следећи корак
ка достизању жељеног стања је имплементација развијене стратегије.
Квалитетним сагледавањем стања безбедности саобраћаја, градска управа града
Суботице, може да препозна циљне групе на које може да усмери сет превентивних
мера, како би се подигао ниво безбедности саобраћаја у тој области. Са друге стране,
оваква анализа саобраћаја може да буде квалитетан основ за доношење стратешких
докумената у којима ће бити предвиђене мере за унапређење безбедности
саобраћаја.
5.
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ЗНАЧАЈ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА
УСПОСТАВЉЕЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА - АНАЛИЗА
ПРИМЕРА ГРАД НИШ
IMPORTANCE OF THE TRAFFIC SAFETY STRATEGY FOR
ESTABLISHING SAFE SYSTEM APPROACH - CASE STUDY CITY OF NIŠ
Дарко Петровић1, Игор Војиновић2, Игор Трајковић3, Филип Филиповић4
Резиме: Израдом прве Стратегије безбедности саобраћаја на територији града Ниша
иницирано је успостављање системског управљања безбедношћу саобраћаја. Овај рад
приказује преглед најважнијих елемената стратегије и њихов значај за успостављање система
управљања безбедношћу саобраћаја. Самим процесом израде стратегије и пратећег акционог
плана подигнута је свест политичке и стручне јавности о обавезама у погледу унапређења
безбедности саобраћаја. Рад описује промене у сагледавању проблема и планирању активност
савета безбедности саобраћаја, пре и након доношења стратегије и акционог плана.
Кључне речи: стратегија, системске мере, циљеви, локална самоуправа, управљање
Abstract: The creation of the first traffic safety strategy on the territory of the city of Nis initiated
the establishment of a systemic traffic safety management. This paper presents an overview of the
most important elements of the strategy and their importance for establishing a traffic safety
management system. By the process of drafting the strategy and the accompanying action plan, the
awareness of the political and professional public about the obligations regarding the improvement
of traffic safety has been raised. The paper describes changes in problem-solving and planning of
traffic safety activity activities, both before and after the adoption of the strategy and action plan.
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1.

УВОД

Савремен саобраћај иницирао је појаву „системског приступа“5 (Safe System
Approach) безбедности саобраћаја чиме је учињен значајан заокрет у односу на
досадашње „традиционалне“ приступе безбедности саобраћаја. Применом системског
приступа фокус деловања измештен је са саобраћајних незгода на погинуле и
повређене, док је концепт управљања заснован на принципу да ниједан људски живот
не треба да буде угрожен потребама за путовањем, односно да не постоји
прихватљиви број погинулих или тешко повређених у саобраћају. Системски приступ
безбедности саобраћаја подржава дефинисање циљева безбедности саобраћаја који
подразумевају да се у блиској будућности потпуно елиминишу смртна страдања и
тешке повреде учесника у саобраћају. Концепт управљања безбедношћу саобраћаја у
Републици Србији заснован је на деловању кључних институција безбедности
саобраћаја у складу са националном „Стратегијом безбедности саобраћаја на
путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године“. Национална
Стратегија је препознала локалне самоуправе као чиниоце безбедности саобраћаја
који својим деловањем треба да унапреде безбедност у саобраћаја на својој
територији, што би допринело унапређењу безбедности саобраћаја на националном
нивоу. Локалним самоуправама је дефинисана обавеза да усвајају локалне стратегије
безбедности саобраћаја, као иницијалног корака у успостављању „системског
приступа“.
Најчешће, досадашње активности у раду локалних самоуправа у области
безбедности саобраћаја заснивале су се на краткорочним плановима и проценама
хитних мера, док је планско, дугорочно деловање са јасним циљевима изостајало.
Ефекти оваквог деловања су импулсивни, краткорочни без јасног усмерења на
приоритетне проблеме. Кадровске промене у институцијама безбедности саобраћаја
доприносиле су честим радикалним променама приступа и деловања не поједине
проблеме, чиме се значајно умањивао или потпуно неутралисао ефекат реализованих
мера. Стратешки приступ са јасно дефинисаним циљевима у раду је концепт који у
Републици Србији није традиционалан и није устаљен модел рада државних
институција. У области безбедности саобраћаја усвајање стратегије није само
формалан корак ни обавеза, већ представља и јасну опредељеност да се радикално
промени приступ и целокупан рад институција безбедности саобраћаја, да се
координисаним радом мере усмере на остваривање дефинисаних циљева. Израда
стратегије је процес који треба да буде подршка институцијама да успоставе
системско деловање и унапреде координацију рада.
Град Ниш је током 2016. године отпочео израду Стратегије безбедности саобраћаја
на путевима, за период од 2017. до 2021. године. Израда Стратегије је покренута од
стране Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша као прва у низу системских
управљачких мера.
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2.

КОНЦЕПТ ПРОЈЕКТА СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Пројекат „Израда Стратегије безбедности саобраћаја на територији града Ниша,
за период од 2017. до 2021. године, са предлогом Акционог плана за спровођење
Стратегије“ реализован је у период од октобра 2017. до јуна 2018 године. Пројектом
су дефинисане три фазе израде:
• израда анализе стања безбедности саобраћаја,
• припрема текста Стратегије безбедности саобраћаја и предлога
Акционог плана за спровођење Стратегије и
• снимање и оцењивање безбедносних карактеристика дела путне мреже
са припадајућом саобраћајном сигнализацијом и опремом пута.
Стратегија безбедности саобраћаја Града Ниша успостављена је као кровни
документ безбедности саобраћаја којим су препознате основне области, правци
деловања и смернице за ефикасан рад на унапређењу безбедности саобраћаја.
Пројекат израде Стратегије је кроз ова три сегмента пружио могућност да се на
основу детаљне анализе стања безбедности саобраћаја препознају кључне смернице
деловања, дефинишу конкретне управљачке мере и препознају кључни недостаци
на мрежи саобраћајница Града Ниша.
Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша је пројектним задатком за израду
стратегије захтевао успостављање система безбедности саобраћаја који ће у
најкраћем могућем року значајно унапредити безбедност у саобраћају на територији
Града. Препознати су кључни елементи за ефикасно системско деловање, примена
савремених алата и ангажовање експерата из области безбедности саобраћаја, што
треба да осигура ефикасност предузетих мера и активности, као и константно
опадање броја и тежина последица страдања у саобраћају.
3.

АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Стратешки документи, као основни управљачки документи морају да се темеље
на детаљном познавању стања безбедности саобраћаја. Иницијални корак у изради
Стратегије је спровођење анализе стања која је за Град Ниш подразумевала анализу:
• броја и структуре саобраћајних незгода уз тежину последица за период од 2011.
до 2016. године, заступљеност појединих врста возила у незгодама (аутобуса,
теретних возила, трактора и сл.), временске дистрибуције незгода, типа
саобраћајних незгода, фактора доприноса настанку незгода, карактеристичних
локација, просторну расподелу незгода и др.;
• броја и тежине последица настрадалих у незгодама, безбедности деце у
саобраћају (до 14 година старости), безбедности старијих учесника у
саобраћају (преко 65 година старости), заступљености појединих категорија
настрадалих у саобраћајним незгодама (пешаци, путници, возачи, бициклисти,
мотоциклисти и сл.), старосне и полне структуре настрадалих и сл.;
• ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају, анкетирање учесника
у саобраћају према међународној методологији анализе ставова;
• понашања учесника у саобраћају - индикатора перформанси безбедности
саобраћаја и то: употребу сигурносних појасева (возач, сувозач, позади),
употребу дечијих заштитних система (у две старосне категорије од 0 до 3
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године и од 4 до 12 година), брзину кретања (обухвата: просечну брзину, 85 %
брзине и проценат прекорачења брзине) и употребу заштитних кацига на
мопедима и мотоциклима (возач и путник).
У свим сегментима анализе извршена је упоредна анализа података за Републику
Србију и Град (Полицијску управу) Ниш. Циљ упоредне анализе је да укаже на
разлике у појединим показатељима безбедности саобраћаја између националног и
локалног нивоа. Специфичности које су последица локалних фактора безбедности
саобраћаја, ризика, ставова и понашања учесника у саобраћају су управо оно што
треба да кључно за одабир ефектних мера безбедности саобраћаја.

Слика 1. Положај града Ниша, на основу вредности саобраћајног ризика, у односу на
остале општине у Републици Србији, 2016. година

Како би се извршило поређење безбедности саобраћаја извршена је упоредна
анализа ризика у саобраћају (јавног и саобраћајног ризика) за Град Ниш и остале
локалне самоуправе у Републици Србији.
На основу вредности саобраћајног ризика, Град Ниш се сврстава у групу
општина са нижом вредношћу саобраћајног ризика (375 пондерисаног броја
настрадалих на 10.000 регистрованих моторних возила). Поређењем на основу
јавног ризика страдања у саобраћају утврђено је да се Град Ниш налази испод
просека вредности јавног ризика свих локалних самоуправа Републике Србије
(посебно су означене општине истог округа).

Слика 2. Број погинулих, тешко повређених и лако повређених лица у СН

На територији Града Ниша у периоду од 2001-2016. године догодило се 24.098
саобраћајних незгода које је евидентирала саобраћајна полиција. Од овог броја 6.951
саобраћајних незгода је са настрадалим лицима, док је 17.147 саобраћајних незгода
са материјалном штетом. У овим незгодама погинуло је 299 лица, тешке телесне
повреде је задобило 1.628 лица, а лаке телесне повреде је задобило 7.382 лица.
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Слика 3. Старосна структура погинулих, лако и тешко повређених СН

Анализом старосне структуре настрадалих на територији Града Ниша утврђено
је да број погинулих лица старосне категорије 65+ чини 26% укупног броја
погинулих на територији Републике Србије, што је значајано мањи удео него у
Нишу, где је тај удео 43%.
Подаци недвосмислено упућују на то да је старосна категорија 65+ изложена
значајно већим ризицима од страдања у саобраћају на територији Ниша, него у
остатку Србије. Највећи број старијих лица је погинуо у својству пешака 76,3%),
док је 13,2% погинуло у својству возача и 10,5% у својству путника.
Такође може се уочити да је значајно нижи удео младих у најтежим
последицама, 8% у категорији од 15 до 24 године, што је значајно мање него на
нивоу Републике, где је тај удео 14% у укупном броју погинулих.
У периоду од 2011. до 2016. године у саобраћајним незгодама на територији
Града Ниша настрадало је 261 дете, од чега је 2 деце погинуло, 32 је задобило тешке
телесне повреде. Деца узраста до 14 година чине 2% од укупног броја погинулих
лица у саобраћајним незгодама на територији Града Ниша, што је идентично
републичком нивоу. Деца су најугроженија у својству путника, настрадало је 44%
од све настрадале деце, у својству пешака 46% док је 10% од све настрадале деце
настрадало је у својству возача (возач бицикла, мопеда).

Слика 4. Проценат погинулих и тешко повређених пешака у укупном броју погинулих и
тешко повређених, за град Ниш и за Србију

У периоду од 2011. до 2016. године у саобраћајним незгодама на територији Града
Ниша настрадало је 909 пешака, од чега је 45 погинуло, 190 задобило тешке, а 674 лаке
телесне повреде. Ризик којима су пешаци изложени у саобраћају на територији Града
Ниша, значајно је већи него што је на нивоу Републике Србије. Истиче се већа
заступљеност пешака у укупном броју погинулих лица, на територији Ниша 51,1%, у
односу на Републички ниво где је удео погинулих пешака 24,8% у укупном броју
погинулих. Вид саобраћајних незгода „обарање или гажење пешака“ најзаступљенији
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је код саобраћајних незгода са настрадалим лицима 32%, као и код погинулих лица
26%, при чему овај узрок има растући тренд у периоду од 2011. до 2015. године.
У периоду од 2011. до 2017. године на територији ПУ Ниш догодило се 5
саобраћајних незгода са настрадалим лицима у којима је учествовало железничко
возило, од чега су две незгоде са погинулим лицима (2013. и 2016. године) и 3 незгоде
са повређеним лицима. За категорије рањивих учесника у саобраћају извршена је
посебна анализа саобраћајних незгода и настрадалих лица и то за: децу (до 14 година
старости), пешаке, бициклисте, мотоциклисте, младе учеснике у саобраћају (од 15 до 29
година старости) и старије учеснике у саобраћају (преко 65 година старости). За сваку
од ових категорија дефинисане су смернице за унапређење безбедности саобраћаја
применом системских мера.
Анализа индикатора перформанси извршена је на основу пројеката истраживања
индикатора понашања учесника у саобраћају на националном нивоу, као и на нивоу
полицијских управа у Републици Србији који је реализовала Агенција за безбедност
саобраћаја је у 2017. години.
Вредности индикатора безбедности саобраћаја за ПУ Ниш указују да се већина
индикатора налази у најлошијим класама и да постоји пуно простора за унапређење
понашања учесника у саобраћају на територији ПУ Ниш. При анализи индикатора,
треба узети у обзир да се индикатори односе на целокупну ПУ Ниш, а да је извесно
да постоји разлика у понашању учесника у саобраћају у централној градској зони и
учесника у саобраћају на мањим општинама ове полицијске управе.
4.

СТРАТЕГИЈА И АКЦИОНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Документ стратегије безбедности саобраћаја узео је у обзир структуру и основна
поглавља Националне Стратегије и истовремено уважио специфичности територије
и резултата анализе безбедности саобраћаја за Град Ниш. Документ стратегије се
састоји из целина које чине:
• увод, основни подаци о граду (положај, историјат, повезаност и
становништво), презентовани су општи подаци од значаја за саобраћај на
територији града, а који посредно утичу на обим и структуру саобраћаја;
• основни подаци о безбедности саобраћаја у односу на друге локалне
самоуправе (подаци о ризицима), представљен је ниво ризика за Град Ниш у
односу на друге локалне самоуправе;
• подаци о путној инфраструктури на територији Града Ниша (дужини путне
мреже државних и локалних путева) представљени најзначајнији путни правци
државних путева и њихова дужина, као и подаци о локалној путној мрежи;
• подаци о возилима регистрованим на територији Града Ниша (број возила
према структури),
• институционални оквир безбедности саобраћаја Града Ниша (носиоци система
безбедности саобраћаја) препознате су најзначајније институције безбедности
саобраћаја на националном нивоу, а које су од значаја за рад локалних
институција безбедности саобраћаја;
• правни и стратешки оквир безбедности саобраћаја на територији Града Ниша
(национална и локална законска регулатива), представљени су национални
закони као и локални документи и одлуке од значаја за безбедност саобраћаја,
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•
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•
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представљени су стратешки документи који су препознали елементе везане за
саобраћај;
финансијски оквир безбедности саобраћаја (расположиви извори финансирања
безбедности саобраћаја и трошкови саобраћајних незгода), представљени су
извори финансирања, законска основа за финансирање безбедности саобраћаја
као и расположиви финансијски капацитети за активности безбедности
саобраћаја током периода Стратегије;
активности након саобраћајне незгоде – стање одзива хитних служби након
саобраћајне незгоде, представљени су институционални капацитети и стање у
хитним службама које реагују у случају саобраћајне незгоде;
ставови учесника о ризицима у саобраћају (према безбедности у саобраћају,
према брзини, према употреби мобилног телефона током вожње, према вожњи
под утицајем алкохола и психоактивних супстанци, према системима заштите
путника у возилима, и рањивих категорија), на основу анкетног истраживања
учесника у саобраћају представљени су најзначајнији резултати истраживања;
индикатори безбедности саобраћаја, представљени су резултати реализованог
истраживања индикатора перформанси за ПУ Ниш;
анализа безбедности саобраћаја - најзначајније чињенице из анализе
саобраћајних незгода и настрадалих у саобраћају, представљена је безбедност
рањивих и ризичних категорија учесника у саобраћаја, за сваку категорију
дефинисане су смернице за реализацију системских мера унапређења
безбедности саобраћаја;
жељено стање (амбиција, мисија, визија и циљеви), у складу са резултатима
анализе стања, а на основу националних циљева препознати су ови елементи.
Дефинисани су квалитативни циљеви у погледу броја незгода и настрадалих,
као и у погледу индикатора безбедности саобраћаја. Кратко је представљено
жењено стање кроз презентовање података о спреченим страдањима у
саобраћају, као и финансијске уштеде које се могу достићи остваривањем
дефинисаних циљева.
кључне области рада (према стубовима безбедности саобраћаја), на основу
анализе стања безбедности саобраћаја препознати су најзначајније активности
које је потребно реализовати, за сваки стуб безбедности саобраћаја;
кључни изазови безбедности саобраћаја (према стубовима безбедности
саобраћаја), на основу анализе институционих капацитета и стања безбедности
саобраћаја препознати су најзначајнији циљеви за сваки стуб безбедности
саобраћаја;
носиоци активности безбедности саобраћаја на територији Града Ниша,
дефинисане су најзначајније институције безбедности саобраћаја на локалном
нивоу и дефинисане кључне активности у систему безбедности саобраћаја;
праћење, извештавање и стално унапређивање, презентоване су смернице и
улога појединих институција приликом праћења и усмеравања системских
мера безбедности саобраћаја;
промовисање Стратегије и Акционог плана безбедности саобраћаја за Град
Ниш, дефинисан је модел промовисања активности безбедности саобраћаја и
рада Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша, као носеће институције
система безбедности саобраћаја;
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Слика 5. Лого Стратегије безбедности саобраћаја за Град Ниш

При дефинисању циљева Стратегије безбедности саобраћаја апсолутно су
препознате све категорије рањивих учесника у саобраћају, уз јасно афирмативно
дефинисање циљева, а у складу са приступом сигурног система, који се инсистира да је
страдање у саобраћају неприхватљиво. У контексту овог приступа циљеви су
кориговани тако да не садрже „преполовити број…“ што подразумева планирање
одређеног страдања, а увођење модела „смањити бар за пола број..“
Системско деловање у области безбедности саобраћаја није могуће без
одговарајућих финансијских средстава, која треба да буду планирана и унапред позната.
Од оснивања Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша, 2009 . године, закључно са
2017. годином, буџет од наплаћених новчаних казни има сталну тенденцију пораста.
Имајући у виду те тенденције, као и висину досадашњег годишњег буџета, процењено
је да би од наплаћених казни, просечан буџет безбедности саобраћаја током 4 године
могао бити око 45.500.000,00 динара по години, односно око 182.000.000,00 динара за
укупан четворогодишњи период од 2018. год до 2021. године. Приступ да мере
безбедности саобраћаја нису трошак, већ инвестиција поткрепљује и чињеница да су
укупни трошкови последица саобраћајних незгода на територији града Ниша у током
пет година, од 2013. до 2017. године износе 45.579.087 €. Како би се прорачунао трошак
саобраћајних незгода које су се догодиле на територији града Ниша, примењен је исти
модел који је коришћен при изради Националне Стратегије.
Достизањем циљева Стратегије до 2021. године, уколико би град Ниш успео да
оствари дефинисане циљеве, било би спашено 25 људских живота. Уколико би се
пратио прогнозирани опадајући тренд у броју смањења погинулих, лако и тешко
повређених лица, за сваку наредну годину, до 2021. године, била би остварена уштеда
од око 16.500.000 €.
Стратегијом безбедности саобраћаја дефинисан је лого Стратегије и постављен
концепт према којем све мере и активности које произилазе из ове стратегије носе тај
лого као модел идентификације и препознавања системског деловања.
5.

АКЦИОНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Града Ниша за период од 2017.
до 2021. године дефинисана је обавеза Града да усвоји Акциони план за спровођење
Стратегије безбедности саобраћаја. Акциони план детаљно разложе мере према
циљевима дефинисаних Стратегијом и пружа јасне смернице за њено спровођење.
Акциони план садржи конкретне мере и активности при чему је свака од њих
описана кроз, носиоце активности, период реализације, индикаторе успешности
реализације, извори финансирања и оквирну процену трошкова за сваку
појединачну ставку. Свака мера и активност су описане и повезане са претходним
мерама и активностима, које су предвиђене као предуслов за реализацију, чиме је
јасно постављена смерница о хронологији реализације мера и активности чиме је
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осигуран максимални ефекат ових мера. Акционим планом су обухваћена
финансијска средства која су обезбеђена на основу прихода он наплаћених
новчаних казни за саобраћајне прекршаје.
Стратегија и пратећи Акциони план инсистирају на заједничком раду свих
Градских институција, локалне заједнице, привредног сектора, образовног сектора,
средстава информисања и других како би се осигурало ефикасно успостављање и
унапређивање система управљања безбедношћу саобраћаја.
6.

СНИМАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСНИХ КРАКТЕРИСТИКА
ДЕЛА ПУТНЕ МРЕЖЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ САОБРАЋАЈНОМ
СИГНАЛИЗАЦИЈОМ И ОПРЕМОМ ПУТА

Последња фаза израде Стратегије безбедности саобраћаја је и оцењивање
безбедносних карактеристика путне мреже на територији Града Ниша. У складу са
Пројектом, извршено је снимање 80 km пута и анализа осветљења на 5 локација.
Деонице које су обухваћене снимањем, као и локације за анализу осветљења
предложене су од стране Стручног тима који је реализовао пројекат, а одобрене од
стране представника Града Ниша. За потребе овог Пројекта извршено је:
• оцењивање безбедносних карактеристика пута и мапирање ризика у
складу са iRAP методологијом у граду Нишу и
• анализа параметара видљивости у урбаној зони града Ниша.
На основу реализованих снимања припремљен је и извештај, односно анализа.
Формирани извештаји имају циљ да укажу на најризичније деонице на територији
Града Ниша, односно на појединости на најопаснијим деловима тих деоница.
Такође, извештај пружа основу за унапређење осветљења на локацијама које су
обухваћене снимањем осветљења. Формирани извештаји представљају полазну
основу за реализацију даљих активности на унапређењу безбедности пута и путне
инфраструктуре на териториј Града Ниша.

Слика 6. Детаљи из оцењивања безбедносних карактеристика пута, мапирање ризика
и идентификацију најризичнијих тачака на мрежи

Након извршеног снимања специјализованим возилом, реализован је процес
провере безбедносних карактеристика пута, што је учињено кодирањем и
оцењивањем снимљених атрибута (елемената) пута. Кодирање представља процес
идентификације елемената пута који су важни за проверу безбедности саобраћаја и
дефинисање коначне оцене безбедносних карактеристика снимљених деоница пута.
Оцена се добија за сваких 100 m снимљеног пута, односно може бити промењена
након овог интервала. Примењен је међународни iRAP програм за проверу и оцену
безбедносних карактеристика пута који анализира више од 35 елемената (атрибута)
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пута, на основу којих се након издвајања (кодирања) података од стране
проверивача, софтверском анализом применом специјализованог VIDA софтвера
добија коначна оцена у виду броја звездица (од 1 до 5).
7.

ЗАКЉУЧАК

Стратегија безбедности је документ чија се важност огледа не само у садржају и
форми, већ и у самом процесу доношења и израде. Израда Стратегије безбедности
саобраћаја за Град Ниш подразумевала је низ састанака и радионица на којима су
учествовали представници институција безбедности саобраћаја које су носиоци
система на локалу, као и политички званичници и медији, чиме је поред стручне
јавности ова стратегија добила и подршку од шире и политичке јавности. Стратегија
за безбедност саобраћаја, заједно са акционим планом усвојена је на скупштини
града, чиме је постала и званични документ градске Владе. Усвајањем Стратегије
Град Ниш је поставио јасне смернице у процесу унапређења безбедности
саобраћаја, али истовремено поставио значајан изазов за све стручне и политичке
институције које својим радом треба да остваре усвојене планове и досегну циљеве
дефинисане овом Стратегијом.
8.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА ЗА ПЕРИОД 2011-2018 СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
THE REALIZATION OF THE TARGET OF TRAFFIC SAFETY
STRATEGY FOR THE PERIOD 2011-2018 WITH SPECIAL EMPHASIS
ON THE REPUBLIC OF SRPSKA
Веселинка Јовичић1 Драгана Ненадић2
Резиме: Народна скупштина Републике Српске усвојила је Стратегију безбједности
саобраћаја Републике Српске од 2009. до 2013. године, а Влада Републике Српске је усвојила
Програм за реализацију ове стратегије. Међутим, претходна Стратегија и Програм
безбједности саобраћаја на путевима нису успјели да остваре све намјераване утицаје усљед
низа фактора. Из тог разлога, Република Српска је 2013. године усвојила нову стратегију
безбједности саобраћаја за период од 2013. до 2022., а чији ће постигнути резултати бити
предмет истраживања овог рада. Методом анализе извршено је поређење постављених и
достигнутих циљева Стратегије о безбједности саобраћаја Републике Српске. Циљ рада је да
се прикажу тренутни резултати у реализацији стратегије безбједности саобраћаја за период
2013-2022, као и будући правци дјеловања, а по узору на свјетска искуства.
Кључне речи: Република Српска, стратегија, програм, резултати, безбједност саобраћаја
Abstract: The Republic of Serbian diet adopted the Strategy for Traffic Safety of the Republic of
Serbian from 2009. to 2013, and the Government of Republic of Serbian is adopted program
implementation this strategy. But, the previous Strategy and Program traffic safety on road have
failed to achieve all the intended effects due to a number of factors. For this reason, Republic of
Serbian is 2013. year adopted new Strategy of traffic safety for the period from 2013. to 2022., and
whose results achieved will be subject research of this paper. Method of analysis was performed
comparing the set and achieved the objectives of the Strategy of the Republic of Serbian traffic
safety. Objective this paper is to present the current results in implementation Strategy on traffic
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safety for period 2013-2022, as well as future courses of action, and modeled on international
experience.
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1.

УВОД

Проблем страдања великог броја становништва у саобраћају у свијету и важност
да се постигне значајно смањење броја смртно страдалих у саобраћају је много
ојачан укључивањем безбједности саобраћаја на путевима као једног од стратешких
циљева у стратегији Уједињених нација о одрживом развоју. Ова стратегија о
одрживом развоју тежи глобалном смањењу броја погинулих и тешко повређених у
друмском саобраћају за 50% до 2020. године, у односу на број у 2010. години. Начин
да се ово реализује је да се омогући безбједан, приступачан, доступан и одржив
саобраћајни систем за све (WHO, 2018). Данас, већина земаља има националне
стратегије безбједности саобраћаја на путевима, неријетко са веома амбициозним
циљевима.
Усвојенa визија о безбjедности саобраћаја на путевима представља опис будућег,
жељеног стања, која се заснива на добро утврђеним теоријама о томе како су
различите компоненте система безбједности саобраћаја неопходне да се обезбједи
највећи могући ниво безбједности. Визија се усваја на дуге стазе, али даје смјерницe
о безбjедности саобраћаја на путевима и нуди могућност да се размисли о
потребним побољшањима да се постигне стање наведено у визији. Ако постоје јасно
дефинисане обавезе и начини финансирања, то је сигуран пут ка побољшању и
представља основу планова и програма за безбједност саобраћаја на
путевима. Визија Нула о безбједности саобраћаја на путевима је заснованa на идеји
минимизирања броја саобраћајних незгода у току календарске године. Примјери
визије нула у Холандији и Шведској су најпознатији примјери успјешног
управљања безбједношћу саобраћаја, који су усвојени и од стране других земаља,
као примјери добре праксе. У обје визије, основна идеја је да се трансформише
систем путева како би се елиминисале све познате могућности људски грешке, као
и да се смање материјалне штете након саобраћајних незгода (AdrianaTisca et. el.,
2015) .
Република Српска је, заједно са осталим земљама чланицама УН, прихватила низ
резолуција Скупштине УН о безбједности саобраћаја, међу којима је посебно
актуелна Резолуција A/RES/64/255, од 10. маја 2010. године. Ова резолуција
утврђује документ УН – Деценију акције за безбједност саобраћаја на путевима
2011–2020. Свјетска Здравствена Организација је припремила и усвојила Глобални
план Деценије акција за безбједност саобраћаја на путевима 2011–2020, и тим
планом је одређено пет стубова безбједности саобраћаја. Босна и Херцеговина је
потписник Московске декларације о безбједности саобраћаја (Москва, 2009), којом
се обавезала да ће подржати међународне мјере смањења страдања у саобраћају,
фокусирањем на пет најважнијих стубова. (Стратегија о безбједности саобраћаја на
путевима Републике Српске, 2013)
Народна скупштина Републике Српске усвојила је Стратегију безбједности
саобраћаја Републике Српске од 2009. до 2013. године, а Влада Републике Српске
је усвојила Програм за реализацију ове стратегије. Међутим, субјекти у систему
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безбједности саобраћаја који су били задужени за остваривање циљева Стратегије и
Програма безбједности саобраћаја на путевима нису успјели да остваре све
намјераване циљеве усљед неколико фактора. Иако су били усвојени на највишим
нивоима власти, нису била обезбјеђена одговарајућа средства, нити капацитети за
спровођење циљева стратегије. С друге стране, Стратегија је била превише опширна
и амбициозна, а одговорност за спровођење активности није била јасно дефинисана,
нити усаглашена. Такође, ова стратегија није била усклађена са новим, глобалним
приступом „безбједних система“ фокусираних на 5 стубова безбједносних
активности, нити са преузетим међународним обавезама, које су земље чланице
Уједињених нација прихватиле, а односе се на унапређење безбједности саобраћаја
на путевима. Из тих разлога, Република Српска је 2013. године усвојила нову
стратегију о безбједности саобраћаја, у складу са новим препорукама Генералне
скупштине УН, са препорукама СЗО за земље у развоју и са најбољом
међународном праксом (Стратегија о безбједности саобраћаја на путевима
Републике Српске, 2013).
Предмет овог рада биће (не)остварени циљеви Стратегије безбједности
саобраћаја на путевима Републике Српске за период од 2013 до 2022.
Као један од коначних циљева Стратегије безбједности саобраћаја на путевима
Републике Српске за период од 2013. до 2022. године постављен је циљ смањења
броја погинулих и тешко повређених за 50% у односу на 2011 годину. Да би се
испунили коначни циљеви постављени су оперативни циљеви:
• смањење годишњег броја погинулих лица за 15% у 2013, 10% у 2014,
7% у 2015. години и по 5% годишње у остатку периода, тако да се
постигне укупно смањење од 50% у 2022. у односу на 2011. годину,
• смањење годишњег броја тешко повријеђених лица за 15% у 2013, 10%
у 2014, 7% у 2015. години и по 5% годишње у остатку периода, тако да
се постигне укупно смањење од 50% у 2022. у односу на 2011. годину.
•
повећавање употребе сигурносних појасева и других система заштите
(дјечјих сједишта и заштитних кацига),
• управљање брзинама на урбаним и отвореним путевима и улицама
(смањивање процента возила која прекорачују дозвољену брзину и
просјечне вриједности прекорачења),
• смањивање броја алкохолисаних возача у саобраћају,
• унапређење безбједности путева,
• едукацију и информисање свих учесника у саобраћају путем кампања и
саобраћајног образовања и васпитања. (Стратегија о безбједности
саобраћаја на путевима Републике Српске за период од 2013 до 2022
године, 2013)
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

У овом раду, методом анализе, извршено је поређење броја погинулих и тешко
повређених у друмском саобраћају за период од 2011. до 2018. године, као и
поређење броја погинулих и тешко повређених за период од 2011. до 2018. године
са бројем погинулих и тешко повређених који је предвиђен Стратегијом о
безбједности саобраћаја. Један од оперативних циљева Стратегије је и смањење
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броја алкохолисаних возача у саобраћају, па је у раду извршена је и анализа броја
возача који су искључени из саобраћаја због вожње под утицајем алкохола.
Подаци о броју погинулих и тешко повређених у саобраћају, као и броју возача
искључених из саобраћаја због вожње под утицајем алкохола преузети су из
Годишњих статистика о стању безбједности саобраћаја Министарства унутрашњих
послова Републике Српске, осим података за 2018. годину који су преузети из
мјесечних извјештаја о броју и посљедицама саобраћајних незгода Агенције за
безбједност саобраћаја Републике Српске.
Економски институт Републике Српске је у априлу 2012. године, методом
људског капитала израчунао трошкове саобраћајних незгода у Републици Српској.
Примјеном те методе, у овом раду је извршена анализа трошкова саобраћајних
незгода са погинулим лицима за период од 2011. до 2018. године, те анализа
трошкова саобраћајних незгода са погинулим лицима предвиђених стратегијом
безбједности саобраћаја Републике Српске за период од 2011. до 2022. године.
3.

РЕЗУЛТАТИ

У табели 1. приказани су доступни подаци о броју погинулих, тешко повређених
и броју возача искључених из саобраћаја због вожње под утицајем алкохола у
Републици Српској, распоређени по годинама, за период од 2011 до 2018 године.
Табела 1. Број погинулих, тешко повређених и возача искључених из саобраћаја
због вожње у алкохолисаном стању за период 2011-2018

Година/бр.
Лица
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Погинула
лица
163
140
153
131
150
130
115
129

Стратегија
БС
163
140
139
125
117
111
105
100

Број погинулих

Тешко
повређена
702
654
602
632
745
703
646
601

Стратегија
БС
702
654
597
537
499
474
450
427

Алкохол
19211
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15105
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14670
-

План стратегије БС
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Слика 1. Приказ броја погинулих лица у саобраћају и броја погинулих лица предвиђеног
Стратегијом
44

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

У дијаграму 1. приказана је упоредна анализа броја погинулих у саобраћају за
период од 2011. до 2018. године, као и упоредна анализа броја погинулих у
саобраћају од 2011. до 2018. са бројем погинулих који је предвиђен Стратегијом о
за период од 2013. до 2022. године.
Анализом броја смртно страдалих лица у саобраћају у периоду од 2011. до 2018.
године долази се до резултата да је смањење броја погинулих евидентирано у 2014.,
2016. и 2017. години, док су у осталим годинама у анализираном периоду
евидентирана повећања. Највећа разлика између броја погинулих предвиђеног
стратегијом и евидентираног броја погинулих је у 2015. години и износи 33 више
погинула лица.
У дијаграму 2. приказана је упоредна анализа броја тешко повређених лица у
саобраћају за период од 2011. до 2018. године, као и упоредна анализа броја тешко
повређених лица у саобраћају од 2011. до 2018. са бројем погинулих који је
предвиђен Стратегијом.
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Слика 2. Приказ броја тешко повређених лица и броја тешко повређених лица
предвиђеног Стратегијом
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Слика 3. Приказ броја возача искључених из саобраћаја због вожње под утицајем
алкохола
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Анализом броја тешко повређених лица у саобраћају у периоду од 2011. до 2018.
године долази се до резултата да је смањење броја тешко повређених лица
евидентирано у 2016., 2017. и 2018. години, док су у осталим годинама у
анализираном периоду евидентирана повећања. Највећа разлика између броја тешко
повређених предвиђеног стратегијом и евидентираног броја тешко повређених је у
2015. години, при чему је број тешко повређених већи и од броја тешко повређених
у базној 2011. години.
У дијаграму 3. приказан је број возача искључених из саобраћаја због вожње под
утицајем алкохола за период од 2011. до 2018. године
Анализом дијаграма бр. 3 може се видјети да је број возача који су искључени из
саобраћаја због вожње у алкохолисаном стању у 2014. години смањен за 21% у
односу на 2013. годину. У 2015. години се такође биљежи пад броја возача
искључених из саобраћаја због вожње под утицајем алкохола и то за 2% у односу на
2014. годину, да би у 2016. години дошло до повећања за 12% у односу на 2015.
годину. Након повећања које је наступило у 2016. години, у 2017. години поново
долази до пада броја возача искључених из саобраћаја због вожње у алкохолисаном
стању и то за 14% у односу на број возача у 2016 години.
На слици број 4. приказани су трошкови саобраћајних незгода у Републици
Српској.
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Слика 4. Трошкови саобраћајних незгода са погинулим лицима у Републици Српској

Анализом трошкова саобраћајних незгода може се закључити да Република
Српска губи милионе марака на саобраћајним незгодама са погинулим лицима.
Реализација циљева Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике
Српске у периоду од 2011-2022. године донио би значајне уштеде у трошковима
саобраћајних незгода са погинулим лицима.
4.

ДИСКУСИЈА

Позитиван тренд који је био успостављен у свијету у периоду од неколико
година смањењем смртних случајева на путевима није настављен у 2015. и 2016.
године. У 31-ој земљи чланици ИРТАД-а за које су доступни подаци регистровано
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је повећање смртних посљедица саобраћајних незгода за 3,3% у 2015. години у
односу на 2014. годину. У 2015. је број смртних случајева повећан у 21 земљи у
односу на 2014. У 2016, број смртних случајева повећан је у 14 земаља. Десет
земаља регистровало је више погинулих у двије узастопне године, односно и у 2015.
и у 2016. години. (International transport forum, „Road safety annual Report 2017“,
OECD Publishing, Paris, 2017)
Анализом резултата приказаних у овом раду може се закључити да се у
Републици Српској, када је ријеч о броју смртно страдалих и тешко повређених лица
у саобраћајним незгодама у периоду од 2013. до 2018. године не остварују резултати
предвиђени Стратегијом о безбједности саобраћаја Републике Српске, али да је
могуће интензивирањем напора појачати позитивне резултате.
Оно што је карактеристично, када је ријеч о броју смртно страдалих лица у
саобраћају, да у Републици Српској није евидентирано ни константно смањење
броја смртно страдалих лица, па је тако у 2013. години умјесто смањења наступило
повећање, при чему је тај број у 2013. години већи за 10% у односу на број који је
планиран Стратегијом за 2013. годину. Даље, у 2014. години долази до смањења
броја погинулих лица, а затим поновног повећање у 2015. години па се повећава и
разлика између броја смртно страдалих лица и броја лица предвиђеног Стратегијом.
У 2016. и 2017. години биљежи се смањење броја смртно страдалих лица при чему
је број погинулих већи за 17% односно 9% у односу на број који је планиран
Стратегијом за 2016. и 2017. годину. У 2017. години број смртно страдалих је мањи
за 29% у односу на 2011. годину, а што представља највећи успјех у анализираном
периоду. Овакви резултати се не настављају у 2018. години, у којој је поново
забиљежен пораст броја смртно страдалих лица, па је у 2018. години број смртно
страдалих лица већи за 23% у односу на број који је планиран Стратегијом за 2018
годину, а мањи за 26% у односу на 2011. годину.
Анализом резултата броја тешко повређених у саобраћајним незгодама долази
се до закључка да је највеће повећање у броју тешко повређених лица наступило у
2015. години, при чему је број тешко повређених већи за 6% већи у односу на базну
2011. годину, и за 49% већи у односу на број тешко повређених лица предвиђен
Стратегијом. Од 2016. до 2018. године примјетно је смањење броја тешко
повређених лица, али је тај број и даље далеко већи од броја предвиђеног
Стратегијом о безбједности саобраћаја, и то за 48% у 2016. години, 43% у 2017.
години и 41% у 2018. години.
Уколико се смањење броја возача искључених из саобраћаја може тумачити као
смањење броја возача који возе под утицајем алкохола, и поред повећања које је
евидентирано у 2016. години, долази се до закључка да је од анализираних
оперативних циљева стратегије о безбједности саобраћаја Републике Српске, у
посматраном периоду само овај циљ испуњен.
Процјена трошкова саобраћајних незгода укључује два значајна корака:
идентификовање компоненти трошка и приписивање новчане вриједности свакој од
ових компоненти. Директни трошкови укључују медицинске трошкове и трошкове
рехабилитације који настају за повријеђеног, односно трошкове замјене и поправке
због штете на имовини, као и друге трошкове (нпр. трошкове превоза). Међутим,
при економским процјенама и одштетним захтјевима, трошкови који настају усљед
губитка добити оних који су погођени, као и накнада за физичку бол и душевну
патњу често нису укључени. Индиректни трошкови су такође повезани са вођењем
хитних случајева и осталим суштинским услугама. Такође, могу постојати и остали
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социјални трошкови, укључујући оне везане за загушење саобраћаја и кашњења до
којих долази након незгода, или чак повећање сиромаштва међу породицама с
ниским приходима уколико је особа која је издржавала ту породицу погинула, или
је трајно онеспособљена. (Економски институт, 2012.)
Трошкови саобраћајних незгода се могу састојати из двије компоненте:
компоненте „хладнокрвног материјалног трошка“ и компоненте „топлокрвне“
спремности да се плати. Материјални трошкови могу укључити штету на имовини,
трошкове везане за администрацију, накнаде за медицинске услуге, трошкове
хоспитализације и трошкове губитка производног рада. Проблем при одређивању
трошкова саобраћајних незгода представља добијање прецизних и релевантних
података за израчунавање. У многим европским земљама периодично се врше
детаљне процјене трошкова саобраћајних незгода. Трошкови незгода се примарно
користе за потребе стратешког планирања и анализирање користи и трошкова за
велике пројекте. (Економски институт, 2012.)
С обзиром на веома високе годишње губитке који се понављају из године у
годину, надлежне власти, како на државном тако и на локалном нивоу, би требало
да уложе више у истраживање безбједности на путевима, како би се боље сагледали
узроци настанка саобраћајних незгода. Реализацијом циљева Стратегије о
безбједности саобраћаја на путевима од 2011. до 2018. године, ови трошкови би
били значајно смањени. Да би се повећао ниво безбједности саобраћаја на путевима,
потребно је унаприједити окружење везано за безбједност на путевима, што би
резултовало већом сигурности на путевима, како за возила, тако и за остале
кориснике путева.
За повећање нивоа безбједности саобраћаја, на сваком нивоу управљања у
систему безбједности саобраћаја, треба користити методе анализе и процјене ризика
раличитих перформанси система. Ово је нарочито важно за: централне власти
(парламент и владу) да припреме и процјене утицај предложених закона,
безбједносних стандарда, правила и препорука, и изградњу и одржавање
путева; централна тијела (министарство саобраћаја, Национални савјет за
безбједност друмског саобраћаја, Управа полиције, Јавна предузећа за путеве и
аутопутеве), да дубинском анализом постигнутих резултата одреде будуће правце
дјеловања, стратешке циљеве у националним програмима за унапређење
безбједности, процјене ризика на путној мрежи, процјену утицаја одабраних
правних прописа и процјена ефикасности и избор стратешких активности; и
регионалне и локалне власти, као и регионалне и локалне савјете за безбједност
саобраћаја на путевима да изврше процјене ризика на локалној путној мрежи, да се
одреде будући стратешки циљеви у локалним програмима за побољшање
безбједности и изврши избор ефикасних стратешких и оперативних поступака
(Јamroz et. el., 2016)
5.

ЗАКЉУЧАК

Иако постоји одређени напредак када је ријеч о смањењу броја погинулих и
тешко повређених лица у односу на 2011. годину, резултати нису задовољавајући.
Неопходна је већи ангажман свих који учествују у систему безбједности саобраћаја
на путевима уколико се желе остварити побољшања, спијечити смртне посљедице
и тешке тјелесне повреде у саобраћајним незгодама и приближити циљевима
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Стратегије о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске. То се прије
свега односи на повећање политичке воље за рјешавање проблема безбједности
саобраћаја. При томе, издвајања за потребе безбједности на путевима треба
сматрати „инвестицијом“, а не „трошком“.
Као предуслов за постизање циљева Стратегије неопходни су јасни подаци о
сваком појединачном циљу стратегије и њихово перманентно праћење. Без
могућности да се процјени напредак и ефикасност напора да се смањи број смртних
случајева и тешких тјелесних повреда, држава неће бити у стању да идентификује
пропусте у систему и доведе до мјера побољшања.
Значајно је напоменути да, иако резултати о броју погинулих и тешко
повређених лица нису онакви какви су предвиђени Стратегијом, напредак у
смањењу најтежих посљедица и повећању нивоа безбједности саобраћаја ипак
постоји. Додатна побољшања могуће је остварити уколико дође до промјена по
питању политичке воље, јасне одговорности свих субјеката, квалитетних и
свеобухватних података и стручних и институционалних капацитета за спровођење
мјера за повећање нивоа безбједности саобраћаја на путевима у Републици Српској.
Искуство показује да до повећања безбједности саобраћаја на путевима долази само
када дође до координисаног и интегрисаног приступа свих субјеката који учествују
у систему безбједности саобраћаја. Убудуће, биће важно да се учи из искуства, како
сопственог тако и других земаља и ради на побољшању свих фактора који отежавају
успјех.
6.
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АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА 2013-2017. ГОДИНА
ANALYSIS OF THE TRAFFIC SAFETY SITUATION IN THE
MUNICIPALITY OF MEDVEĐA IN THE PERIOD OF 2013-2017
Милош Перовић1
Резиме: У првом делу извршена је анализа тренда броја саобраћајних незгода и њихових
последица на територији општине Медвеђе које су се догодиле у периоду од 2013. до 2017.
године. Затим je сагледано стање безбедности саобраћаја кроз поређење са другим локалним
самоуправама. Такође, извршена је просторна анализа саобраћајних незгода за трогодишњи
период од 2015. до 2017. године. Сагледане су последице које су задобили млади учесници у
саобраћајним незгодама. Затим је анализирана безбедност деце, пешака, бициклиста, лица
старијих од 65 година, тракториста и комерцијалних возила. У последњем поглављу дат је
предлог активности за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Медвеђа.
Кључне речи: безбедно, ефикасно, друштвено, култура, знање
Abstract: In the first part was made an analysis of the trend in the number of traffic accidents and
their consequences in the territory of the municipality of Medveđa that occurred during the period
from 2013 to 2017. Then the traffic safety situation was reviewed by comparing it with other local
governments. It was also conducted a spatial analysis of traffic accidents for the three-year period
from 2015 to 2017. The consequences of the young participants in traffic accidents were observed.
Then, the safety of children, pedestrians, cyclists, persons over 65 years of age, tractors and
commercial vehicles was analysed. In the last chapter, it was given a suggestion for activities to
improve traffic safety in the territory of the municipality of Medveđa.
Keywords: safe, efficient, socially, culture, knowledge
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1.

УВОД

Праћење стања безбедности саобраћаја је незаобилазан сегмент управљања
безбедношћу саобраћаја. Уопште, да би се управљало безбедношћу саобраћаја,
потребно је анализирати постојеће стање, дефинисати жељене (реалне) циљеве и
предузети оптималне управљачке мере (Липовац et al., 2016:2). Квалитетни подаци
омогућују израду анализа које показују стање безбедности саобраћаја на неком
подручју. Квалитетна анализа података је основ за избор мера и активности које ће
допринети смањењу негативних последица саобраћајних незгода на дужи период.
Све активности на територији једне локалне самоуправе треба да буду базиране на
подацима, претходно доказаним и утврђеним законитостима и стручним анализама,
тако да буду усмерене ка оним циљним групама и оним проблемима који су
препознати као резултат таквих анализа (Липовац et al., 2017:3). Праћење
апсолутних показатеља безбедности саобраћаја (број и последице саобраћајних
незгода) представља један од најчешће коришћених елемената за праћење стања
безбедности саобраћаја на одређеном подручју, планирање мера и активности и
праћење ефеката примењених мера (АБС, 2018:1).
Предмет овог рада јесте анализа стања безбедности саобраћаја на територији
локалне самоуправе - општине Медвеђа за период од 2013. до 2017. године, са
циљем идентификације проблема безбедности саобраћаја и идентификације циљних
група ка којима је потребно усмерити више пажње у циљу смањења или потпуног
елиминисања њиховог страдања у саобраћајним незгодама.
Имајући у виду предмет и циљ овог рада, у наставку је извршена анализа
саобраћајних незгода и њихових последица на територији општине Медвеђа за
период од 2013. до 2017. године. Задатак истраживања обухватио је анализу тренда
саобраћајних незгода, анализу учесника у саобраћајним незгодама према својству
учешћа, старости, категорији возила, затим, временску и просторну анализу
саобраћајних незгода, анализу према видовима / типовима саобраћајних незгода,
анализу утицајних фактора који су допринели настанку саобраћајних незгода, као и
упоредну анализу стања безбедности саобраћаја према општинама у Републици
Србији на основу јавног и саобраћајног ризика страдања.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА

Анализа података о саобраћајним незгодама представља најшире прихваћен
приступ у оцењивању безбедности саобраћаја на неком подручју. У Републици
Србији подаци о саобраћајним незгодама евидентирају се од 1997. године. С
обзиром на то, анализа стања безбедности саобраћаја која је извршена у овом раду
базирана је на анализи података о саобраћајним незгодама и њиховим последицама,
који су доступни путем Интегрисане базе података о обележјима безбедности
саобраћаја (http://195.222.96.212/ibbsPublic/) којој се може приступити путем
званичног сајта Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије. У тренутку
спровођења истраживања, у бази података Агенције били су доступни подаци о
саобраћајним незгодама у периоду од 1997. до 2017. године, тако да је за период
анализе изабран претходни петогодишњи период од 2013. до 2017. године. Подаци
за 2018. годину нису били доступни у тренутку спровођења анализе, што
представља ограничење истраживања.
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Такође, током анализе, коришћени су подаци о јавном и саобраћајном
пондерисаном ризику страдања према општинама у Републици Србији, који су
доступни путем исте базе података. Ови ризици су израчунати за 2016. годину и као
такви су коришћени у раду, с обзиром да новији подаци нису доступни.
3.

АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА И ЊИХОВИХ ПОСЛЕДИЦА

Укупан број саобраћајних
незгода

У периоду од 1997. до 2017. године, на територији општине Медвеђа
евидентирано је укупно 338 саобраћајних незгода. У овом периоду постоји
опадајући тренд саобраћајних незгода (Слика 1). Посматрајући период од 20 година,
највећи број саобраћајних незгода се догодио 2003. и 2006. године, и то по 25
саобраћајних незгода. Најмањи број саобраћајних незгода забележен је 1999. године
(8 саобраћајних незгода). У 1999. и 2000. години примећује се смањење броја
саобраћајних незгода, а то се може приписати чињеници да је у том периоду због
ратних дешавања на просторима бивше СФРЈ и бомбардовања Републике Србије
карактеристично смањење животног стандарда становништва, па самим тим и
смањење употребе моторних возила. Од краја 2009. године карактеристична је
примена Закона о безбедности саобраћаја на путевима и тада се уочава значајно
смањење броја саобраћајних незгода. На територији општине Медвеђа, у периоду
од 2013. до 2017. године евидентирано је 65 саобраћајних незгода у којима је
настрадало 69 особа.
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Слика 1. Укупан број саобраћајних незгода, општина Медвеђа, 1997-2017. године

Године
Број СН са настрадалим лицима

Број погинулих лица

Linear (Број СН са настрадалим лицима)

Linear (Број погинулих лица)

Слика 2. Саобраћајне незгоде са настрадалим лицима и погинула лица у саобраћајним
незгодама, општина Медвеђа, 2013 - 2017. године
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У претходних 5 година (2013-2017. године) број саобраћајних незгода са
настрадалим лицима има опадајући тренд. У 2013. и 2017. години евидентиране су
саобраћајне незгоде са погинулим лицима (Слика 2). У 2013. години 1 лице је
погинуло, а у 2017. години, 2 лица су погинула у саобраћајним незгодама. Чињеница
да је након 3 године у којим ниједно лице није погинуло у саобраћајним незгодама, у
2017. години 2 лица погинула, захтева системски приступ и примену мера које би
омогућиле наставак тренда који је био успостављен у претходне 3 године.
У саобраћајним незгодама највише страдају лица старости од 15 до 30 године
(32%), а затим, од 46 до 64 године (29%). У посматраном периоду погинуло је 3
лица, од којих једно лице старости од 15 до 30 година и 2 лица старости од 46 до 64
година. У највећем проценту у саобраћајним незгодама учествовали су возачи
(49%). Путници као учесници учествовали су са уделом од 36%, док пешаци чине
14% страдалих учесника у саобраћајним незгодама. У саобраћајним незгодама са
настрадалим лицима, у највећем проценту учествују путничка возила (68%). Након
путничких возила следе теретна возила са учешћем од 13%.
65+, 7%

0-14, 12%
36%
49%

46-64, 29%
15-30, 32%
14%
31-45, 20%

Возач

Пешак

Путник

Слика 3. Настрадали учесници у саобраћајним Слика 4. Проценат настрадалих учесника
незгодама према старосним категоријама
према својству у ком учествују у саобраћају

Најзаступљенији вид саобраћајних незгода (2013-2015. године) са настрадалим
лицима је “слетање возила са пута“ са уделом од 33%, док је најзаступљенија група
типова саобраћајних незгода (2016-2017. године) „саобраћајне незгоде са једним
возилом“ (57%).
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Слика 5. Расподела саобраћајних незгода са
настрадалим лицима према видовима
саобраћајних незгода, 2013-2015. година

СН са најмање
два возила скретање или
прелазак

Група типова СН

Слика 6. Расподела саобраћајних незгода са
настрадалим лицима према групи типова
саобраћајних незгода, 2016-2017. година

Најизраженије групе утицајних фактора у 2016. и 2017. години у саобраћајним
незгодама са настрадалим лицима на територији Медвеђе су „погрешно извођење
радњи у саобраћају од стране возача“ (18%), „утицај пута и путне околине“ (17%) и
„предузимање непромишљених радњи од стране возача“ (16%). Посматрано у
односу на појединачне утицајне факторе, у саобраћајним незгодама са настрадалим
лицима најзаступљенији су „неприлагођена брзина условима саобраћаја и стању
54

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

пута“ (9%) и „пропуст возача који се односи на неправилно сагледавање саобраћајне
ситуације“ (9%).
Временска анализа саобраћајних незгода са настрадалим лицима по месецима
указује на то да се у летњим месецима, јун, јул и август, догађа највећи број
саобраћајних незгода у општини Медвеђа. Уторак, четвртак и субота се издвајају
као дани са већим процентом саобраћајних незгода са настрадалим лицима (26%,
21% и 19% респективно). Највећи број саобраћајних незгода са настрадалим лицима
се догађа у поподневним периодима од 13:00 до 15:00h и од 16:00 до 17:00h, а затим,
у преподневном периоду од 09:00 до 10:00h.
У посматраном периоду на територији општине Медвеђа укупно је страдало
осморо (8) деце у саобраћајним незгодама, али није било погинуле деце. Анализа
настрадале деце показује да највећи број деце страда у саобраћајним незгодама у
својству пешака и путника (по 38%).
Млади на територији Медвеђе највише страдају као возачи, са учешћем од 50%,
а затим као путници (36%). Највећи број младих учесника настрадао је у летњим
месецима (јун, јул и август), док се субота издваја као дан када страда највише
младих учесника. Саобраћајне незгоде са младим лицима се углавном догађају у
дневним условима. Посматрано према категорији возила, млади возачи најчешће
страдају у саобраћајним незгодама као возачи путничких возила (55%), а затим као
возачи трактора и теретних возила (по 18%).
На основу анализе страдања лица старијих од 65 година у саобраћајним незгодама у
периоду од 2013. до 2017. године, 3 лица су била у својству возача путничког возила, 1
лице у својству путника у путничком возилу и 1 лице у својству пешака.
На територији општине Медвеђа, у периоду од 2013. до 2017. године, у
саобраћајним незгодама укупно је страдало 10 пешака. У истом периоду укупно је
страдало 4 возача бицикла. Посматрајући страдање бициклиста према старости,
анализа показује да су деца (0-14 година) највише страдала у својству возача
бицикла (2 лица). У посматраном периоду није било смртно страдалих пешака и
бициклиста у саобраћајним незгодама.
На територији општине Медвеђа, у периоду од 2013. до 2017. године укупно је
настрадало 4 возача трактора, од којих су два возача погинула и 2 тешко повређена.
Временска анализа показује да су се саобраћајне незгоде са погинулим лицима
догодиле у јуну и јулу. Када је у питању анализа погинулих тракториста према
старости, један возач је старости од 15 до 30 година, а други од 46 до 64 године. У
истом периоду (2013-2017. године), догодило се 17 саобраћајних незгода у којима
су учествовала комерцијална возила, од којих 8 незгода са настрадалим лицима. У
односу на категорије комерцијалних возила, теретна возила учествују у
саобраћајним незгодама у значајно већем проценту, него аутобуси.
4.

МЕДВЕЂА У ОДНОСУ НА ОСТАЛЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Како би се у једној локалној самоуправи сагледало стање безбедности саобраћаја
потребно је извршити поређење са другим локалним самоуправама. У Републици
Србији постоји 161 локална самоуправа. У овом поглављу извршена је анализа и
поређење локалне самоуправе Медвеђа у односу на друге локалне самоуправе у
Републици Србији. Релативни показатељи безбедности саобраћаја су погодни за
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Вредност ЈПР страдања

поређење различитих територијалних јединица у погледу нивоа безбедности.
Приликом овог поређења коришћена су два основна релативна показатеља стања
безбедности саобраћаја – јавни и саобраћајни ризик страдања. Јавни ризик је
најчешће дефинисан као број погинулих лица на 100.000 становника, а саобраћајни
ризик као број погинулих лица на 10.000 регистрованих моторних возила. У
одређеним случајевима, за рачунање ризика се може користити број настрадалих
лица или пондерисани број настрадалих лица.
За упоредну анализу стања безбедности саобраћаја према општинама у
Републици Србији коришћени су јавни и саобраћајни пондерисани ризици, односно,
вредности ризика које су доступне путем Интегрисане базе података о обележјима
безбедности саобраћаја. Приликом израчунавања вредности пондерисаних ризика
коришћени су пондери 99 за погинула лица, 13 за тешко повређена лица и 1 за лако
повређена лица, а ризици су приказани за 2016. годину.
На следећим сликама приказане су вредности јавног и саобраћајног
пондерисаног ризика страдања по општинама у Републици Србији. Истакнуте су
општине које припадају Јабланичком управном округу. Уочава се да Медвеђа 2016.
године није имала високу вредност пондерисаног јавног ризика страдања у
поређењу са осталим општинама у Републици Србији, тачније, вредност јавног
пондерисаног ризика у 2016. години је била 29 на 10.000 становника и спада у ред
општина са мањом вредности овог ризика. Када је реч о саобраћајном ризику,
општина Медвеђа, такође, припада општинама са малом вредношћу саобраћајног
ризика, односно, 114 на 10.000 регистрованих моторних возила.
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Слика 7. Вредности јавног пондерисаног ризика (ЈПР) страдања по општинама у
Републици Србији, 2016. година
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Слика 8. Вредности саобраћајног пондерисаног ризика (СПР) страдања по општинама у
Републици Србији, 2016. година
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5.

ПРОСТОРНА АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

Просторна анализа саобраћајних незгода на територији општине Медвеђа
урађена је за трогодишњи период од 2015. до 2017. године. Разлог трогодишње
просторне анализе лежи у чињеници да је саобраћајна полиција на територији
Републике Србије почела са прикупљањем података о тачним локацијама
саобраћајних незгода путем ГПС уређаја тек од 2015. године.
На територији општине Медвеђа у периоду од 2015. до 2017. године догодиле су
се 2 саобраћајне незгоде са погинулим лицима, у којима је два лица изгубило живот.
У истом периоду, догодила се 21 саобраћајна незгода са повређеним лицима и 11
незгода са материјалном штетом. На слици испод приказане су локације свих
саобраћајних незгода које су се догодиле на територији општине Медвеђа у периоду
од 2015. до 2017. године.
Саобраћајне незгоде са материјалном штетом су означене жутом бојом,
саобраћајне незгоде са повређеним лицима црвеном бојом и саобраћајне незгоде са
погинулим лицима црном бојом. На основу слике, могу се уочити места где се
истиче већи број саобраћајних незгода.

Слика 9. Приказ локација саобраћајних незгода, општина Медвеђа, 2015-2017. године

У односу на државне путеве који пролазе кроз територију општине Медвеђа,
највећи број саобраћајних незгода догађа се на државном путу IБ реда ознаке 39:
Пирот - Бабушница - Власотинце - Лесковац - Лебане - Медвеђа - Приштина - Пећ
- државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чакор). Значајан број ових
незгода догађа се и на проласку поменутог државног пута кроз насеље, при чему су
ове незгоде махом на раскрсницама државног пута са општинским путевима и
улицама (Слика 10).
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Слика 10. Ближи приказ локација саобраћајних незгода на државном путу IБ реда број 39

Међутим, оно што је важно напоменути јесте то да се значајан број саобраћајних
незгода догађа на локалној путној мрежи, односно, мрежи општинских путева и
улица, на шта посебно указује и чињеница да су се обе саобраћајне незгоде са
погинулим лицима које су се догодиле у посматраном периоду (2015-2017. године)
догодиле управо на локалној мрежи путева (Слика 11). Ово указује на потребу
спровођења савремених алата унапређења безбедности пута у складу са законским
обавезама (нпр. независна оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим
лицима) од стране локалног управљача пута и деловања одговарајућим мерама за
унапређење безбедности пута.

Слика 11. Ближи приказ локација саобраћајних незгода са погинулим лицима

Уколико се посматра расподела саобраћајних незгода које су се догодиле у
периоду од 2013. до 2017. године, према локацији догађања, односно, према томе да
ли се незгода догодила у насељу или ван насеља (Слика 12), већа тежина последица
се очекује на путу ван насеља, док тежина последице опада уколико се ради о путу у
насељу. Наиме, од укупног броја саобраћајних незгода са погинулим лицима, 33% се
догодило у насељу, а 67% ван насеља. Када је реч о саобраћајним незгодама са
повређеним лицима, 75% саобраћајних незгода се догодило у насељу, а 25% ван
насеља. Слична расподела је утврђена и када је реч о саобраћајним незгодама са
материјалном штетом, односно, 72% саобраћајних незгода се догодило у насељу, а
28% ван насеља. Када се посматра структура саобраћајних незгода са настрадалим
лицима, 72% незгода се догодило у насељу, а 28% незгода ван насеља.
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Слика 12. Расподела саобраћајних незгода са погинулим, повређеним лицима и материјалном
штетом, према локацији (насеље / ван насеља), општина Медвеђа, 2013 - 2017. године

6.

ЗАКЉУЧАК

Значај спровођења и примене резултата анализе стања безбедности саобраћаја
попут оне спроведене у овом раду је очигледна за унапређење безбедности
саобраћаја на одређеном подручју. Наиме, стално анализирајући, упоређујући и
оцењујући стање безбедности саобраћаја оцењују се и даље развијају мере и
активности на унапређивању безбедности саобраћаја и смањивању страдања у
саобраћају (Липовац, 2008:96). На основу тога се могу стручно пројектовати и
реализовати будуће активности. Анализа саобраћајних незгода и последица
саобраћајних незгода, као први и најважнији корак, представља традиционални
приступ у оцењивању нивоа безбедности саобраћаја, који омогућује анализу
постојећег стања безбедности саобраћаја на основу насталих саобраћајних незгода.
Свака локална самоуправа има своје специфичности и проблеме које утичу на
ниво безбедности саобраћаја. Стога је неопходно константно спроводити анализе
које треба да укажу на проблеме безбедности саобраћаја и карактеристичне циљне
групе ка којима је потребно усмерити више пажње у циљу смањења или потпуног
елиминисања броја саобраћајних незгода у којима учествују.
Анализа стања безбедности саобраћаја у периоду од 2013. до 2017. године
указала је на то да су на територији општине Медвеђа најугроженији млади
учесници у саобраћају, и то млади возачи. Ово указује на потребу спровођења
различитих активности усмерених ка унапређењу безбедности младих учесника у
саобраћају, попут спровођења кампање усмерене ка младим учесницима у
саобраћају (путем медија, друштвених мрежа, итд.), спровођења вршњачке
едукације и едукативних такмичења за ученике средње школе, реализације додатне
обуке и тренинга за возаче почетнике, унапређења рада ауто-школа на територији
општине, и сл.
Иако у посматраном периоду на територији општине није било погинуле деце у
саобраћају, најбољи начин за стварање безбедних учесника у саобраћају, најпре
пешака и путника, а затим и будућих возача, јесте од најранијег детињства. Стога је
важно препознати значај спровођења едукације деце, родитеља и
васпитача/учитеља/наставника о безбедном учешћу деце у саобраћају у својству
пешака, путника и возача бицикла. Овакве акције се могу спроводити самостално
или у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја.
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Спроведена анализа безбедности саобраћаја на територији општине Медвеђа
указала је, такође, и на проблем безбедности тракториста. Како би се унапредила
безбедност тракториста у саобраћају, неопходно је предузимање мера које
подразумевају унапређење техничке исправности трактора, правилно означавање
трактора и пољопривредних машина уређајима за означавање возила, едукацију
тракториста о безбедном учешћу у саобраћају, начину везивања и означавања терета
на возилу, и сл.
Носилац свих активности у циљу унапређења безбедности препознатих циљних
група у саобраћају треба, пре свега, да буде Савет за безбедности саобраћаја у
Медвеђи у сарадњи са другим институцијама и организацијама које делују на
територији општине.
Посебну пажњу потребно је обратити на потенцијалан допринос пута на
настанак саобраћајних незгода, с обзиром на то да је група утицајних фактора
„утицај пута и путне околине“ значајно заступљена у саобраћајним незгодама са
настрадалим лицима на територији Медвеђе. Поред тога, и најзаступљенији вид /
тип саобраћајних незгода („слетање возила са пута“ / „саобраћајне незгоде са једним
возилом“) указује на потенцијалан директан утицај недостатка пута или опреме пута
на настанак саобраћајних незгода. Стога је неопходно и ангажовање управљача
пута, како државног, тако и локалног, у циљу смањења или потпуног елиминисања
овог фактора на настанак саобраћајних незгода.
Само координисано и ефикасно деловање свих институција безбедности
саобраћаја на територији општине засновано на анализи постојећег стања
безбедности саобраћаја, могу да омогуће најефикасније смањење броја и последица
саобраћајних незгода и унапређење безбедности саобраћаја на територији општине.
7.
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КООРДИНАЦИЈА И КООПЕРАЦИЈА У СИСТЕМУ
БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА- ЗНАЧАЈ И УОЧЕНИ ПРОБЛЕМИ
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
COORDINATION AND COOPERATION IN THE ROAD SAFETY
SYSTEM- IMPORTANCE AND IDENTIFIED PROBLEMS IN THE
REPUBLIC OF SRPSKA
Милија Радовић1, Милка Дубравац2, Милан Тешић3
Резиме: Потребе за побољшањем безбjедности саобраћаја на путевима су све веће и тешко
их је испуњавати уколико не постоје људски, технички и финансијски капацитети, као и
координација и кооперација између кључних субјеката система безбједности саобраћаја. На
националном нивоу, земље су дужне да спроводе научне и стручне принципе безбjедности
саобраћаја. Да би се постигли дефинисани циљеви те реализовале врло ефиктивне мере,
координација и кооперација између свих субјеката мора бити на високом нивоу. Досадашња
искуства у раду Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске показала су да систем
безбjедности саобраћаја у значајној мери зависи од запослених на републичком/ локалном
нивоу и од њихове посвећености унапређењу безбjедности саобраћаја. Овим радом се жели
дати осврт на значај координације између субјеката безбjедности саобраћаја приликом
реализације једног заједничког циља и кооперације тако да сваки субјекат зна свој задатак у
реализацији координисане активности. У раду су представљени модели сарадње уз примjере
добре и лоше координације и кооперације између субјеката система безбjедности саобраћаја
како на националном тако и на локалном нивоу. Упоредном анализом дат је преглед
субјеката, нивоа координације и кооперације са Агенцијом и реализованих заједничких
активности по областима као што су: израда законских и подзаконских аката, реализација
превентивних активности и финансирање. На основу добијених резултата, дата је препорука
1
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Јовановића бр. 18, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, e-mail: m.radovic@absrs.org
2 Милка Дубравац, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Змај Јове Јовановића бр. 18,
Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, e-mail: m.dubravac@absrs.org
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КООРДИНАЦИЈА И КООПЕРАЦИЈА У СИСТЕМУ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА- ЗНАЧАЈ И УОЧЕНИ
ПРОБЛЕМИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

за дефинисање индикатора сарадње између кључних субјеката, који ће допринијети
рјешавању заједничких проблема за већину територија у региону Западног Балкана.
Кључне речи: земље Западног Балкана, безбједност саобраћаја, координација, кооперација,
кључни субјекти
Abstract: The need to improving the road safety is increasing and it is difficult to meet them if there
are no human, technical and financial capacities, and coordination and cooperation between key road
safety stakeholders. At the national level, countries are obliged to implement scientific and
professional principles of road safety. In order to achieve the defined goals and realize very effective
measures, coordination and cooperation between all stakeholders must be at a high level. Previous
experiences in the work Traffic Safety Agency of the Republika Srpska have shown that the road
safety system depends to a large extent on employees at the local level and their commitment to
improving the road safety. This paper aims to give a review of the importance of coordination
between the road safety stakeholders in the realization of a common goal and cooperation so that
each stakeholders knows his task in the realization of coordinated activities. Тhe models of
cooperation are presented in the paper on examples of good and bad coordination and cooperation
between the road safety stakeholders at both the national and the local level. Comparative analysis
gives an overview of stakeholders, levels of coordination and cooperation with the Agency and
realized joint activities by areas such as: drafting of laws and by-laws, realization of preventive
activities and financing. On the basis of the obtained results, a recommendation was given for the
definition of indicators of cooperation between key stakeholders, which will contribute to resolving
common problems for most of the territories in the Western Balkan countries.
Keywords: Western Balkan coutries, traffic safety, coordination, cooperation, road safety
stakeholders

1.

УВОД

У Глобалном плану деценије акције за безбједност саобраћаја као прва активност
коју је потребно реализовати на националном нивоу наводи се- оснивање водеће
Aгенције (са придруженим координаторним механизмима) за безбједност на
путевима која укључује партнере из различитих сектора кроз:
• одређивање водеће Aгенције и успостављање повезаног Секретаријата/
Савјета,
• подстицање оснивања група за координацију,
• развијање основних - базних програма.
Саставни дио сваког система управљања безбједности саобраћаја је национални
правни оквир. Уколико је правни и регулаторни оквир застарио, исти не подстиче
развој безбједности саобраћаја на путевима. Непрестани рад на побољшању и
ажурирању прописа доводи до усклађености с међународним правним техничким
оквиром за унапређење безбједности саобраћаја. Међутим, без обзира на ниво
развијености правног оквира, у многим случајевима постоји слаба координација
између субјеката система безбједности саобраћаја у планирању и спровођењу мјера.
То доводи до преклапања и дуплирања неких одговорности на националном нивоу,
док нека подручја остају изван дјелокруга рада субјеката система безбједности
саобраћаја. Недостатак таквог приступа стално нарушава достизање дефинисаних
коначних и оперативних циљева као и дјелотворно кориштење расположивих
ресурса. На Слици 1. дат је шематски приказ система управљања безбједношћу
саобраћаја. Као што се може видјети, да би се једним системом управљало, потребно
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је обезбиједити добру координацију/ кооперацију као једну од функција
институционалног управљања.

Слика 1. Систем управљања безбједности саобраћаја (Извор: Bliss and Breen, building
on the frameworks of Land Transport Safety Authority, 2000; Wegman, 2001; Koornstra et al,
2002; Bliss, 2004))

Међу субјектима система безбједности саобраћаја постоји више њих са
потпуном аутономијом, засебним оперативним политикама и имају различите
оперативне информације чак и унутар исте институције (Kimaro et al., 2016). Дакле,
ови субјекти нису у стању и/ или не желе међусобно дијелити правовремене
информације односно информације значајне за координацију. Друго, постоји
велико дуплирање напора и улагања у некомпатибилне системе у смислу хардвера,
софтвера, потрошног материјала и кадровских ресурса који увелико утиче на
извршење усвојених политика.
Да би се ови недостаци превазишли у систему безбједности саобраћаја, WHO
(2004) кроз Свјетски извјештај о превенцији саобраћајних незгода дају следеће
препоруке, које су наглашене и детаљно образложене у смјерницама за јачање
капацитета безбједности саобраћаја од аутора Bliss and Breen (2009, 2013) и то:
• Идентификација и оснивање водеће агенције за безбједност саобраћаја
која ће иницирати напоре за унапређење безбједности у саобраћају на
националном нивоу;
• Приступ проблему, политикама и институционалним структурама које
се баве саобраћајним незгодама и њихови капацитети за спречавање
истих;
• Израда националне стратегије за безбједност саобраћаја и програма
безбједности саобраћаја (акционог плана);
• Обезбјеђивање финансијских и људских ресурса за решавање проблема
и реализацију бројних активности безбједности саобраћаја;
• Спровести одређене радње на превенцији саобраћајних незгода,
смањењу повреда и њихових последица као и евалуација предузетих
мјера и
• Подржати развој националних капацитета и међународне сарадње.
Претходно наведене препоруке за унапређење система безбједности саобраћаја
обезбјеђују већи ниво координације и кооперације између субјеката система
безбједности соабраћаја.
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У овом раду дат је осврт на основне појмове координације и кооперације са
циљем уочавања кључних проблема и недостатака за ефикасну координацији. У
другом поглављу, дат је преглед основних појмова координације и представљени су
механизми координације који могу бити корисни за јачање систем безбједности
саобраћаја. Анализа система координације између субјеката безбједности
саобраћаја у Републици Спској је дата у поглављу 3. при чему је дат значај изради
законских и подзаконских аката, организација и реализација превентивних
активности и финансирање активности безбједности саобраћаја. У последњем
поглављу дате су препоруке за унапређење координације између кључних субјеката
система безбједности саобраћаја.
2.

ПОЈАМ КООРДИНАЦИЈЕ И КООПЕРАЦИЈЕ

Структура организације се може дефинисати као скуп начина на који се посао
дијели, укључујући различите задатке и координацију која се постиже међу тим
задацима (Minzberg, (1983)). У зависности од правца распростирања активности
кроз структуру, координација се дијели на вертикалну и хоризонталну координацију
(Јашко и др. 2013). Хоризонтална координација подразумијева усаглашавање
активности између субјеката на истом нивоу хијерархије. Класичан примјер је
координација рада субјеката који дјелују на републичком нивоу власти, односно,
исте су од републичког значаја и својим радом обухватају цјелокупну територијалну
јединицу. Вертикална координација подразумијева усаглашавање активности
између субјеката различитог нивоа хијерархије. Најбитнија вертикална
координација у систему безбједности саобраћаја је координација рада субјеката на
републичком нивоу власти и субјеката система безбједности саобраћаја који дјелују
на подручју јединице локалне самоуправе. Специфичност вертикалне координације
у систему безбједности саобраћаја јесте да не постоји класична хијерархија у ланцу
одлучивања између републичких органа и органа јединице локалне самоуправе,
нити тзв. „наредбодавни ланац“. Због тога је неопходно тражити и развијати друге
механизме координације који ће обезбиједити већи ниво усклађености активности
за достизање циљева на унапређењу безбједности на путевима.
Од познатих механизама координације већи ниво вертикалне координације може
се обезбиједити кроз „стандардизација излаза рада“ и „стандардизација знања и
вјештина“. Већи ниво хоризонталне координације може се обезбиједити кроз
механизам „међусобног усаглашавање“ и „стандардизација излаза рада“.
„Стандардизација излаза рада“ подразумијева постављање циљева у виду
индикатора безбједности саобраћаја за све републичке субјекте/ јединице локалне
самоуправе, с тим да исте имају пуну слободу у начину на који ће достићи
постављене циљеве (нпр. спровести превентивну кампању, тренинг и сл.).
„Стандардизација знања и вјештина“ подразумијева организовање обука за
субјекте безбједности саобраћаја у јединицама локалне самоуправе са циљем
преношења знања и вјештина које доприносе постизању циљева или реализацији
активности на унапређењу безбједности саобраћаја. На тај начин, сви запослени у
субјектима безбједности саобраћаја на локалном нивоу имају на располагању
идентичан „алат“ за рад на унапређењу безбједности саобраћаја.
„Међусобно усаглашавање“ као механизам хоризонталне координације
подразмијева сљедеће:
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• усаглашавање активности кроз рад радних група,
• разни тематски састанци и
• друге врсте директне комуникације.
За примјену основних механизама координације у безбједности саобраћаја
потребан је висок ниво посвећености овом проблему, што је у директној вези са
нивоом професионализма и људских капацитета запослених на пословима
безбједности саобраћаја (Lipovac et al. 2014).
3.

КООРДИНАЦИЈА И КООПЕРАЦИЈА У СИСТЕМУ БЕЗБЈЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Систем безбједности саобраћаја у Републици Српској се састоји од три нивоа
што је приказано на Слици 2. и то: 1) ниво Народне Скупштине Републике Српске
(законодавни ниво) и Владе Републике Српске (извршни ниво)- највиши ниво
хоризонталне координације; министарски ниво- ниво хоризонталне координације
између министарстава, управљача пута, агенција, универзитета и сл. и 3) ниво
јединица локалне самоуправе- најнижи ниво хоризонталне координације.
Вертикална координација се одвија између претходно наведених нивоа, укључујући
све категорије учесника у саобраћају.

Слика 2. Систем безбједности саобраћаја у Републици Српској

Прва сједница Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске (у даљем
тексту: Савјет), формираног у складу са Законом о безбједности саобраћаја
Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 63/11) и Правилником
о броју чланова, начину именовања предсједника, дјелокругу и начину рада Савјета
за безбједност саобрћаја (Службени гласник Републике Српске бр. бр. 35/12 и 07/15)
одржана је у септембру 2012. године
Закључно са крајем 2018. године (72 мјесеца) одржане су 23 сједнице овог
републичког тијела, односно, у просјеку нешто више од три сједница годишње.
Савјет сачињавају шест министара из Владе Републике Српске и 3 стручњака из
области безбједности саобраћаја. Преглед присутности чланова Савјета дат је
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Табели 1., што показује опредељеност и спремност појединих носиоца субјеката
система безбједности саобраћаја на међусобно усаглашавање око кључних
активности на унапређењу безбједности саобраћаја.
Из Табеле 1. видљиво је да су сједницама Савјета присуствовала просјечно 4.2
редовна члана Савјета од укупно девет чланова. Кворум је обезбјеђиван кроз
замјенске чланове Савјета тако да је сједницама Савјета у просјеку присуствовало
6.9 чланова/замјена чланова. Даље, предсједник савјета и министар саобраћаја и
веза су били присутни на 65% и више одржаних сједница, док министри
унутрашњих послова, просвјете и културе и финансија били су присутни само на
једној сједници Савјета. Анализирајући број одржаних (укупно 23 сједнице),
усвојена су 123 закључка од којих је 90% потпуно или дјелимично реализовано.
Табела 1. Преглед присутности чланова Савјета
Предсједник Савјета
Министар саобраћаја и веза
Министар унутрашњих послова
Министар здравља и социјалне заштите
Министар просвјете и културе
Министар финансија
Просјечно
Експерт 1
Експерт 2
Експерт 3
Просјечно

Присутан (%)
184
100
15
65
1
4
3
13
1
4
1
4
1.7
28
18
78
20
87
20
87
2.5
84

Замјена (%)
6
22
13
15
5
2.7

26
96
57
65
22
45

Поред Савјета, као највишег нивоа хооризонталне координације субјеката
система безбједности саобраћаја (први ниво) , на министарском нивоу (други ниво)
дјелује Радна група за координацију активности безбједности саобраћаја (у даљем
тексту: Радна група), као координаторно тијело које, поред представника
министарстава, у свом саставу садржи друге субјекате система безбједности
саобраћаја, као нпр. Агенцију за безбједност саобраћаја, као предсједавајућег ове
радне групе, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“, ЈП „Путеви Републике Српске“,
Републичку управу за испекцијске послове и Ауто- мото Савез Републике Српске.
Закључно са 31.12.2018. године, Радна група одржала је 25 састанака, који су у
потпуности или дјелимично пратили усвојене закључке Савјета. Просјек
присутности чланова састанцима Радне групе износи око 60%.
Даље, један од задатака Агенције, дефинисан Законом о безбједности саобраћаја
на путевима Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 63/11),
чланом 14., став (1), тачка б) гласи: „подстицање, подршка и координација рада
свих субјеката у систему безбједности саобраћаја, а посебно органа управе
Републике Српске, јавних предузећа, органа јединица локалне самоуправе,
стручних и научноистраживачких организација и институција, невладиних
организација и других заинтересованих субјеката“. Овако утврђен задатак
Агенције потпуно је у складу са препорукама из Глобалног плана Деценије акције
безбједности на путевима 2010-2020. Дакле, то подразумијева да Агенција
координише великим бројем хетерогених субјеката, који су међусобно различити и

4
Предсједник Савјета био је замјеник предсједника Владе и исти је био присутан на свим сједницама
Савјета до престанка обављања дужности замјеника предсједника Владе
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не дијеле исте вриједности нити подлијежу истим процесима одлучивања, а
појединачно су хомогене.
У наставку су наведене области у којима Агенција остварује координацију са
другим субјектима система безбједности саобраћаја:
• Координација приликом припреме законских, подзаконских и других
докумената који су на било који начин битни за безбједности саобраћаја;
• Координација у провођењу превентивних активности и организовању
конференција и других догађаја посвећеним безбједности саобраћаја;
• Координација научно-истраживачког рада и едукација и
• Финансирање безбједности саобраћаја.
Због опширности рада и процеса комуникације, у наставку ће детаљније бити
објашњена координација Агенције са другим субјектима система безбједности
саобраћаја при изради законских и подзаконских аката, те спровођења
превентивних активности и организовању конференција и других догађаја
посвећеним безбједности саобраћаја, укључујући начине финансирања.
3.1.

Координација при изради законских, подзаконских и других аката

У досадашњем раду, Агенција је на директан или индиректан начин учествовала
у изради законских, подзаконских и других аката значајних за безбједност
саобраћаја при чему је дошао до изражаја ниво хоризонталне координације између
кључних субјеката безбједности саобраћаја. На основу стечених искустава у Табели
2. дат је приказ формалних и неформалних веза између субјеката, облик
координације и дефинисани су одређени индикатори праћења нивоа координације.
У протеклом периоду, од стране појединих органа управе и јавних предузећа
према Агенцији упућени су захтјеви за давање мишљења на одређене законске,
подзаконске акте и друге документе. На Слици 3. и Слика 4. приказан је број
законских и подзаконских аката у којима је Агенција активно учествовала и аката
који су у претходном периоду донешени без учешћа Агенције а који се посредно
или непосредно односе на безбједност саобраћаја.
Детаљније, од укупно 26 анализираних прописа органи управе су Агенцију
активно укључили у израду 12 законских и подзаконских прописа, док у 14 Агенција
није била консултована. Од 12 прописа Агенција или њени представници су активно
били укључени у израду само пет прописа, док је у осталих седам била
консултована.
Агенција је у претходном периоду одговорила на све захтјеве, изнијела своје
ставове, примједбе и сугестије и дала мишљење. У само једном случају републички
орган управе је прихватио примједбе и сугестије (Закон о локалној самоуправи). Од
14 анализираних аката у чијој процедури није тражено мишљење Агенције,
Агенција се укључила у три, од којих су у само једном случају уврштене примједбе
и сугестије (Закон о обавезним осигурањима у саобраћају), док у остала два случаја
примједбе и сугестије нису узете у разматрање. У осам случајева Агенција није
достављала примједбе, усљед недостатака времена за анализу и давања мишљења.
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Табела 2. Предлед формалних и неформалних веза између субјеката система безбједности
саобраћаја приликом израде законских, подзакосних и других аката
Учесници
Народна Скупштина Републике Српске , Влада Републике Српске, Савјет за безбједност
саобраћаја, сва Министарства укључена у систем безбједности саобраћаја (скр. БС), јединице
локалне самоуправе (скр. ЈЛС), научно- истраживачке установе и невладин сектор.
Облици
Формалне везе
Неформалне везе
Индикатори праћења
координације
 Смјернице за
 Контакти са
 Учешће Агенције у  % донешених
поступање
представницима
радним групама за
прописа, стратегија,
републичких органа
институција
израду прописа,
програма у чијој
управе о учешћу
стратегија,
припреми је
 Подношење
јавности и
програма, планова
учествовала Агенција,
приједлога за
консултацијама у
и сл.
измјену прописа
 % донешених прописа
изради закона
од стране
 Давање сугестија и
са учешћем Агенције
 Правилник о раду
представника
примједби на
у консултацијама
Савјета којим је
субјеката БС,
нацрте прописа,
 % прихваћених
успостављена Радна
група грађана,
стратегија и
сугестија Агенције на
група за
појединаца и др.
програма
прописе и др.
координацију
 подношење
документе
активности БС
иницијатива за
 Закон о БС Р.
измјену прописа
Српске (ЈЛС су
 организовање
дужне Одлуку о БС
округлих столова,
доставити Агенцији
радионица
на мишљење)

Слика 3. Учешће Агенције у изради законских и подзаконских аката у сарадњи са
осталим субјектима система безбједности саобраћаја у Републици Српској
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Слика 4. Анализа координације Агенције са појединачним субјектима

3.2.

Координација у провођењу превентивних активности и организација
научних и/ или стручних конференција

У досадашњем раду, Агенција је најчешће на директан начин учествовала у
организацији превентивних активности, радионица и конференција, значајних за
безбједност саобраћаја при чему је дошао до изражаја ниво хоризонталне али и
вертикалне координације између кључних субјеката. На основу стечених искустава
у Табели 3. дат је приказ формалних и неформалних веза између субјеката, облик
координације и дефинисани су одређени индикатори праћења нивоа координације.
Табела 3. Предлед формалних и неформалних веза између субјеката система безбједности
саобраћаја приликом органзације превентивних и других активности
Учесници
Надлежна Министарства укључена у систем безбједности саобраћаја (скр. БС), јединице
локалне самоуправе (скр. ЈЛС), Ауто- мото Савез/ друштва, научно- истраживачке
установе, привредни субјекти и невладин сектор.
Неформалне
Облици
Формалне везе
Индикатори праћења
везе
координације
 Закон о локалној
самоуправи Р.
Српске

 Закон о БС Р.
Српске
 Правилник о раду
Савјета којим је
успостављена
Радна група за
координацију
активности БС
 Организациони
одбор
конференције

 Директни
контакти са
представницима
институција на
националном и
локалном нивоу
 Контакти са
привредним
субјектима

 План
заједничких
превентивних
активности

 Учешће (%) сваког
субјекта у финансирању
превентивних и других
активности.

 Достављање
планова кампање
и промотивног
материјала
субјектима

 Број привредних и других
субјеката укључених у
релаизацију активности

 Анимирање
других субјеката
да се укључе у
превентивне
активности и др.
догађаје

 Број анимираних
привредних и других
субјеката за подршку
активности за сваки
субјекат који је формално
укључен у реализацију

Сваке године, Радна група за координацију активности безбједности саобраћаја
усвоји План заједничких превентивних активности свих субјеката система
безбједности саобраћаја. Међутим, ниво реализације активности се своди на свега
неколико субјеката/ ЈЛС које се укључе у њихову реализацију и суфинансирање.
Дакле, ниво координације на хоризонталном и посебно вертикалном нивоу у овом
сегменту није довољно развијен и потребно је развијати механизме координације
као што су стандардизација знања и вјештина (у првој фази), а у другој фази јачати
стандардизацију излаза/ активности.
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4.

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Резултати у безбједности саобраћаја као мултисекторском систему зависи од
бројних субјеката како на националном тако и на локалном нивоу. Уколико неко у
систему није препознао своју одговорност и учешће у рјешавању проблема, онда се
постигнути резултати неће кретати по планираном тренду. Практично то значи, да
је изузетно важно да локални Савјет за безбједност саобраћаја препозна своју
савјетодавну и координациону улогу међу свим субјектима система, односно
потребно је да пласира идеје, акције, мјере унапређења, активности према свим
субјектима и да указује на њихов значај у систему. У наставку су дате препоруке за
јачање координације и кооперације на националном и локалном нивоу у систему
безбједности саобраћаја и то:
• Изналажење могућности за повећање броја Формалних веза
комуникације (прописи који обавезују на координацију),
• Детаљније анализирати постојеће Неформалне везе комуникације са
циљем да се исте прошире и обогате,
• Интензивније обуке запослених у кључним субјектима,
• Коришћење информационо- комуникационих технологија и социјалних
група (мрежа) ради унапређења система координације и кооперације,
• Мотивација ЈЛС кроз јавне позиве за суфинансирање пројеката БС,
• Мотивација невладиног сектора кроз јавне позиве,
• Јачање личних контакта са представницима ЈЛС водећи рачуна о битним
обиљежјима сваке контакт особе (стварно његовање односа),
• Изналажње и реализација пројеката за јачање координације на свим
нивоима, финансираних од страних донатора.
5.
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АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ОСНОВУ ИНДИКАТОРА ВЕЗАНИХ ЗА БРЗИНУ – ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
THE ANALYSIS OF CURRENT ROAD SAFETY STATE BASED ON
SPEED-RELATED INDICATORS - MUNICIPALITY OF VOZDOVAC
Душан Граовац1, Младен Савић2, Владимир Арсић3
Резиме: Савремени приступ управљања безбедношћу саобраћаја обухвата непрекидно
праћење индикатора безбедности саобраћаја. Таквим приступом могуће је спровести
управљачке мере без чекања последица саобраћајних незгода. Управљање брзинама кроз
праћење најважнијих индикатора везаних за брзину свакако је један од водећих принципа
савременог приступа управљања безбедношћу саобраћаја. Снимање индикатора везаних за
брзину спроведено је на територији општине Вождовац (територијална општина града
Београда) у периоду од 16.11. до 02.12.2018. године. Истраживање је спроведено у дневним
и ноћним условима саобраћаја, а укупан број бројачких места за мерење индикатора износио
је 8. Приликом истраживања коришћен је метод случајног узорка, док је мерење брзине
возила вршено мобилним радарским уређајем. Поред анализе постојећег стања, циљ овог
рада је и упоредна анализа вредности индикатора везаних за брзину у општини Вождовац у
односу на вредности истих индикатора у граду Београду као и у односу на Републику Србију.
Резултати овог рада указују на боље постојеће стање на ванградским деоницама у односу на
градске деонице путне мреже.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, индикатор безбедности саобраћаја, брзина, Вождовац
Abstract: The modern road safety management approach includes continuous monitoring of road
safety performance indicators. This approach enables to conduct control measures without waiting
for road accident consequences to happen. Speed control through monitoring the most important
1

Душан Граовац, студент основних академских студија, Универзитет у Београду – Саобраћајни
факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија, dusangraovac58@gmail.com
2 Младен Савић, студент основних академских студија, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет,
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ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

speed-related indicators is surely among the leading principles of modern road safety management
approach.Speed-related road safety performance indicators were recorded on the territory of the
Municipality of Voždovac (a municipality of the city of Belgrade) in the time period from November
16th to December 2nd in 2018. The research was conducted in both daily and night conditions and
the total number of the spots, where indicators were measured, was 8. The research was based on
the random sampling method while vehicle speeds were recorded by a mobile radar detector. In
addition to the current state analysis, this paper aims to compare speed-related indicator values for
the Municipality of Vozdovac with the values of these indicators for the City of Belgrade and for
the Republic of Serbia. The results of this paper point out to better current state on rural road sections
than on urban road sections.
Keywords: road safety, road safety performance indicators, speed, Vozdovac

1.

УВОД

Савремени приступ управљања безбедношћу саобраћаја обухвата непрестано
праћење индикатора безбедности саобраћаја. Таквим приступом могуће је
спровести управљачке мере без чекања последица. 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. Индикатор се сматра релевантним уколико остварује јаку и
значајну везу са коначним исходима саобраћајних незгода. (Пешић et al, 2018)
Управљање брзинама у саобраћају представља веома сложен процес, а важна
фаза овог процеса јесте снимање, односно мерење индикатора који се односе на
брзину на одређеној локацији, а све у циљу балансирања безбедности и ефикасности
брзина возила на путној мрежи. Брзина кретања возила је идентификована као
кључни фактор ризика настанка саобраћајних незгода. Са порастом брзине кретања
возила повећава се и вероватноћа да ће возило учествовати у саобраћајној незгоди,
али повећава се и тежина последица насталих у саобраћајној незгоди. Да би се
ефикасно управљало брзинама, спроводиле превентивне и репресивне мере,
потребно је поред података о саобраћајним незгодама и последицама тих незгода
познавати и податке о брзинама. У зависности од јачине везе, на основу индикатора
безбедности саобраћаја везаних за брзину могуће је проценити коначне последице
саобраћајних незгода, али и број саобраћајних незгода.
У току 2017-те године на путевима у оквиру територије општине Вождовац
догодило се 2.065 саобраћајних незгода, од чега је велика већина незгода
сконцентрисана на путевима у насељу, док је ван насеља и на ауто-путу број незгода
значајно мањи. У периоду исте године догодило се 1.938 саобраћајних незгода на
путевима у насељу, од чега је 7 саобраћајних незгода са погинулим лицима, а за исти
период ван насеља је забележено 127 саобраћајних незгода од којих је једна са
погинулим лицима. На ауто-путу који пролази кроз територију општине Вождовац
догодило се 99 саобраћајних незгода од којих је једна са погинулим лицима. С
обзиром на наведене податке, као један од проблема односно фактора који могу
утицати на настанак саобраћајних незгода и тежину последица идентификована је
брзина возила у саобраћајном току.
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У складу са тим предмет овог истраживања била је брзина возила снимана на
узорку у саобраћајном току, односно индикатори везани за брзину. Изабрана су
четири индикатора:
•
просечна брзина возила,
• % прекорачења брзине за најмање 10 km/h,
• 85-ти перцентил брзине и
• стандардно одступање брзине
Циљ овог рада је да се кроз анализиране индикаторе дефинише постојеће стање
безбедности саобраћаја, као и да се утврди да ли се добијене вредности индикатора
у значајној мери разликују у односу на захтевани ниво постојећег стања. Такође,
циљ је приказ упоредне анализе вредности индикатора везаних за брзину у општини
Вождовац у односу на вредности истих индикатора у граду Београду као и у односу
на Републику Србију.
2.

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДЕ

Приликом истраживања примењиван је метод научног посматрања, односно
циљаног снимања брзина возила у саобраћајном току. Снимање, односно мерење
индикатора безбедности саобраћаја везаних за брзину је спроведено на
територијама општине Вождовац (територијална општина града Београда) у
периоду од 16.11. до 02.12.2018. године. Истраживања су спроведена у дневним и
ноћним условима саобраћаја. Укупан број бројачких места за мерење индикатора
безбедности саобраћаја износио је 8 (насеље 3, ван насеља 3, ауто-пут 2). Приликом
истраживања коришћен је метод случајног узорка.
Мерење брзина вршено је ручно, односно коришћени су мобилни уређаји за
мерење брзине (мобилни радари) и одговарајући обрасци за унос података.
Снимање брзине обавила су три претходно обучена истраживача од којих један
бележио брзине возила у бројачком обрасцу, а преостала двојица наизменично
мерила брзине возила уз помоћ мобилног радарског уређаја.
Прикупљени подаци су интегрисани у јединствену базу података у програму
Microsoft Office Excel, а обрада података је спроведена у софтверском пакету IMB
SPPS Statistics 25.0, као и у програму Microsoft Office Excel.
На основу методологије и препорука из приручника SafetyNet D3.8 – Road Safety
Performance Indicators, односно на основу циља истраживања, анализирани су:
•
просечна брзина возила,
•
85 – перцентил брзине,
• стандардно одступање и
• % прекорачења брзине за више од 10 km/h.
Извршено је мерење брзина кретања возила на:
•
путевима/улицама у насељу,
•
путевима ван насеља,
•
ауто-путу.
Мерна места су бирана у складу са методологијом SafetyNet – права деоница
пута, деонице пута на којима је могуће возити брзинама већим од дозвољене, са
малим попречним и уздужним нагибом, даље од мера за умиривање саобраћаја,
даље од радова на путу, даље од пешачких прелаза, даље од саобраћајног знака за
ограничење брзине, и друго.
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Снимање брзине кретања возила на сваком мерном месту вршено је у оба смера.
У зависности од деонице пута (путеви у насељу, ван насеља и ауто-пут), брзина
кретања возила била је ограничена постављеним саобраћајним знаком изричитих
наредби „ограничење брзине“ (50 km/h, 80 km/h и 130 km/h).
Мерење брзине кретања возила вршено је на локацијама у насељу на којима је
брзина кретања возила била ограничена до 50 km/h, при чему су техничко–
експлоатациони услови на мерним местима били такви да омогућавају кретање
возила брзином већом од 50 km/h. На локацијама ван насеља, снимање брзине
кретања возила вршено је на локацијама на којима је брзина ограничена до 80 km/h,
при чему су техничко-експлоатациони услови били такви да омогућавају кретање
возила брзином већом од 80 km/h. Брзина кретања возила на локацијама на којима
се вршило снимање на ауто-путу, била је ограничена постављеним саобраћајним
знаком до 130 km/h.
Мерење брзине кретања возила вршено је радним данима и викендом у периоду
од 09:30 до 15:30 часова и ноћним условима у периоду од 22:00 до 24:00 часа.
С’ обзиром да временски, односно метеоролошки услови имају значајан утицај
на брзину кретања возила, управо због тога, снимање је вршено када је коловоз сув.
У погледу саобраћајног тока, мерење је вршено у условима слободног саобраћајног
тока, без застоја. Мерење брзина возила у погледу категорија возила вршено је за
путничке аутомобиле (ПА), теретна возила (ТВ) и аутобусе (БУС), са раздвајањем
узорка за посебне категорије возила.
На свим мерним местима (насеље, ван насеља, ауто-пут) и у свим условима
мерења (дан/ноћ) евидентирана је брзина на узорку од 2.556 возила, односно
забележена је брзина кретања 891 возила у насељу, 846 ван насеља и 819 возила на
ауто-путу.
3.

РЕЗУЛТАТИ

У табели 1 дате су вредности индикатора везаних за брзину (просечна брзина, %
прекорачења за најмање 10 km/h, 85-ти перцентил и стандардно одступање) у
насељу и по категоријама возила (ПА, ТВ и БУС).
Анализом просечне брзине возила у насељу утврђене су вредности овог
индикатора за путничке аутомобиле (ПА), теретна возила (ТВ) и аутобусе (БУС). У
сва три случаја добијене вредности не прелазе ограничење брзине у насељу, па те
вредности спадају у врло високе вредности овог индикатора. Просечна брзина
путничких аутомобила је нешто већа од брзине теретних возила и износи 47,4 km/h,
док просечна брзина теретних возила износи 42,2 km/h. Просечна брзина аутобуса
је значајно мања и износи 35,1 km/h.
Проценат прекорачења брзине за најмање 10 km/h у насељу показује алармантно
стање гледано са аспекта путничких аутомобила, наиме проценат прекорачења за
најмање 10 km/h путничких возила у насељу износи 16,5 %, тај проценат спада у
групу врло високих процената прекорачења брзине. Теретна возила знатно мање
прекорачују брзину за најмање 10 km/h, односно само 0,5 % теретних возила у
насељу прави такав прекршај. У случају аутобуса, није забележен ни један случај
прекорачења брзине за најмање 10 km/h у насељу.
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Анализом 85-ог перцентила брзине у случају путничких аутомобила и теретних
возила добијене су вредности које не задовољавају захтевано стање. Ове вредности
износе 56 km/h у случају путничких аутомобила и 50,9 km/h у случају теретних
возила, односно бележимо да су ове вредности веће од ограничења брзине на
посматраној деоници.
Стандардно одступање узима највеће вредности када су у питању теретна
возила, док је стандардно одступање брзине путничких аутомобила и аутобуса
нешто мање и износи 8,4 km/h, односно 8,3 km/h.
Табела 1. Вредности индикатора безбедности саобраћаја у вези брзине у насељу.
НАСЕЉЕ
ПА
ТВ
БУС
Просечна брзина
47,4
42,2
35,1
% прекорачења за најмање 10 km/h
16,5
0,5
0,0
85-ти перцентил
56,0
50,9
42,6
Стандардно одступање
8,4
9,9
8,3

Табела 2 приказује вредности свих анализираних индикатора ван насеља.
Индикатор просечна брзина има врло високе вредности, односно све три
анализиране категорије возила имају просечну брзину испод ограничене.
Проценат прекорачења брзине за најмање 10 km/h ван насеља у случају
путничких аутомобила износи 1 % и спада у низак проценат прекорачења. У случају
теретних возила и аутобуса овај проценат износи 0 %.
85-ти перцентил узима задовољавајуће вредности у случају путничких
аутомобила и теретних возила, док је стање алармантно и неочекивано када се
посматрају аутобуси. 85-ти перцентил брзине аутобуса ван насеља износи 81,2 km/h,
што је вредност већа од ограничења брзине.
Стандардно одступање брзине ван насеља највеће код аутобуса и износи 14,7
km/h, док код путничких аутомобила и теретних возила има мање вредности од 10,6
km/h за путничке аутомобиле и 8,4 km/h за теретна возила.
Табела 2. Вредности индикатора безбедности саобраћаја у вези брзине ван насеља.
ВАН НАСЕЉА
ПА
ТВ
БУС
Просечна брзина
62,3
58,0
66,1
% прекорачења за најмање 10 km/h
1,0
0,0
0,0
85-ти перцентил
72,1
66,0
81,2
Стандардно одступање
10,6
8,4
14,7
Табела 3. Вредности индикатора безбедности саобраћаја у вези брзине на ауто-путу.
АУТО-ПУТ
ПА
ТВ
БУС
Просечна брзина
116,2
91,3
98,2
% прекорачења за најмање 10 km/h
6,5
0,5
0,0
85-ти перцентил
130,0
105,2
104,0
Стандардно одступање
13,8
16,2
7,0

У табели 3 дате су вредности индикатора безбедности саобраћаја у вези брзине
на ауто-путу. Приказани су сви анализирани индикатори разврстани по
категоријама (ПА, ТВ и БУС). Највећа просечна брзина забележена је код
путничких аутомобила на ауто-путу и износи 116,2 km/h. Посматрано за све три
категорије возила, овај индикатор има врло високе вредности посматрано са аспекта
перформанси безбедности саобраћаја.
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Проценат прекорачења брзине за најмање 10 km/h има највећу вредност када су
у питању путнички аутомобили и износи 6,5 %. Проценат прекорачења брзине за
најмање 10 km/h у случају теретних возила износи 0,5 %, док код аутобуса тај
проценат је једнак 0 %.
Вредности 85-ог перцентила узима задовољавајуће вредности посматрано за
путничке аутомобиле, док је код теретних возила и аутобуса вредност већа од
ограничене.
Стандардно одступање је највеће у случају теретних возила и износи 16,2 km/h,
док у случају путничких аутомобила и аутобуса оно износи 13,8 km/h, односно 7
km/h.
4.

ДИСКУСИЈА

На основу претходне анализе, у овом делу изложени су најзначајнији налази овог
истраживања. Када је реч о деоници у насељу просечна брзина путничких
аутомобила је нешто већа од брзине теретних возила и износи 47,4 km/h, док
просечна брзина теретних возила износи 42,2 km/h, а просечна брзина аутобуса је
значајно мања, и износи 35,1 km/h. Дакле, закључујемо да је у сва три случаја
просечна брзина возила мања од ограничене, а на основу тога оцењујемо добро
постојеће стање на основу индикатора просечна брзина.
Када је реч о проценту прекорачења брзине за најмање 10 km/h у насељу показује
алармантно стање гледано са аспекта путничких аутомобила, наиме проценат
прекорачења за најмање 10 km/h путничких возила у насељу износи 16,5 %, тај
проценат спада у групу врло високих процената прекорачења брзине. Теретна
возила знатно мање прекорачују брзину за најмање 10 km/h, односно само 0,5 %
теретних возила у насељу прави такав прекршај. У случају аутобуса, није забележен
ни један случај прекорачења брзине за најмање 10 km/h у насељу. Дакле, налазимо
врло лоше постојеће стање када су у питању путнички аутомобили.
Анализом 85-ог перцентила брзине у случају путничких аутомобила и теретних
возила у насељу добијене су вредности које не задовољавају захтевано стање. Ове
вредности износе 56 km/h у случају путничких аутомобила и 50,9 km/h у случају
теретних возила, односно бележимо да су ове вредности веће од ограничења брзине
на посматраној деоници. Неопходно је поправити стање када је у питању овај
индикатор, обзиром на то, гледано са аспекта овог индикатора налазимо лоше стање
безбедности саобраћаја.
Када је у питању деоница ван насеља, проценат прекорачења брзине за најмање
10 km/h ван насеља у случају путничких аутомобила износи 1 % и спада у низак
проценат прекорачења. У случају теретних возила и аутобуса овај проценат износи
0 %. У складу са овим налазима, бележимо добро постојеће стање, које би било
пожељно одржавати и даље унапређивати.
85-ти перцентил брзине возила ван насеља узима задовољавајуће вредности у
случају путничких аутомобила и теретних возила, док је стање алармантно и
неочекивано када се посматрају аутобуси. 85-ти перцентил брзине аутобуса ван
насеља износи 81,2 km/h, што је вредност већа од ограничења брзине. Овакво стање
када је у питању брзина аутобуса ван насеља приписујемо недовољном нивоу знања,
а самим тим и ставовима када су у питању возачи аутобуса, а посебан мотив за
овакво понашање представља и по правилу мања учесталост полицијске контроле
када су у питању возачи аутобуса.
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Такође, стандардно одступање је највеће у случају теретних возила и износи 16,2
km/h, док у случају путничких аутомобила и аутобуса оно износи 13,8 km/h, односно
7 km/h.
На основу анализе стања на ауто-путу налазимо следеће. Највећа просечна
брзина забележена је код путничких аутомобила на ауто-путу и износи 116,2 km/h.
Посматрано за све три категорије возила (ПА, ТВ и БУС), овај индикатор има врло
високе вредности посматрано са аспекта перформанси безбедности саобраћаја.
Проценат прекорачења брзине за најмање 10 km/h има највећу вредност када су
у питању путнички аутомобили и износи 6,5 %. Проценат прекорачења брзине за
најмање 10 km/h у случају теретних возила износи 0,5 %, док код аутобуса тај
проценат је једнак 0 %. Дакле, потребно је побољшати стање када је у питању
проценат прекорачења брзине за најмање 10 km/h када су у питању путнички
аутомобили.
Нешто лошије стање, када су у питању деонице на ауто-путу, налазимо анализом
85-ог перцентила брзине теретних возила и аутобуса, који узима вредност већу од
законом ограничене.
Анализом постојећег стања безбедности саобраћаја на основу индикатора
везаних за брзину бележимо лоше постојеће стање када су у питању следећи
индикатори:
• проценат прекорачења за најмање 10 km/h путничких возила у насељу,
• проценат прекорачења за најмање 10 km/h теретних возила у насељу,
• 85-ти перцентил брзине путничких аутомобила у насељу,
• 85-ти перцентил брзине теретних возила у насељу,
• проценат прекорачења брзине за најмање 10 km/h ван насеља путничких
аутомобила,
• 85-ти перцентил брзине аутобуса ван насеља,
• стандардно одступање теретних возила ван насеља,
• проценат прекорачења брзине за најмање 10 km/h путничких
аутомобила на ауто-путу,
• 85-ти перцентил брзине аутобуса на ауто-путу и
• 85-ти перцентил брзине теретних возила на ауто-путу.
Да би оценили постојеће стање у односу на стање вредности истих индикатора у
граду Београду на чијем се подручју налази општина Вождовац, као и у односу на
стање истих индикатора на територији Републике Србије приказана је упоредна
анализа индикатора.
У табелама 4, 5 и 6 приказане су вредности најважнијих индикатора везаних за
брзину на територији општине Вождовац (ВОЖ), на територији града Београда
(БЕО), (извор: Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије) и на територији
Републике Србије (СРБ), (извор: Агенција за безбедност саобраћаја Републике
Србије) у насељу, ван насеља и на ауто-путу. Индикатори су разврстани по
категоријама возила. Поређење је извршено за вредности три индикатора везана за
брзину, а то су:
• просечна брзина возила,
• % прекорачења брзине за више од 10 km/h и
• 85-перцентил брзине

77

Душан Граовац, Младен Савић, Владимир Арсић
АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА НА ОСНОВУ ИНДИКАТОРА ВЕЗАНИХ ЗА БРЗИНУ –
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

Табела 4. Вредности најважнијих индикатора везаних за брзину на територији општине
Вождовац, на територији града Београда и на територији Републике Србије у насељу.
НАСЕЉЕ
ПА
ТВ
БУС
Просечна брзина
% прекорачења за најмање
10 km/h
85-ти перцентил

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

47,4
16,5
56,0

56,7
28,3
65,0

50,7
14,3
60,0

42,2
0,5

50,9

46,9
8,7

54,0

46,5
4,6

55,0

35,1
0,0

42,6

47,6
4,7

54,0

47,1
4,6

54,0

Просечна брзина путничких аутомобила у општини Вождовац износи 47,4 km/h,
што је мање од просечне брзине путничких аутомобила у Београду (56,7 km/h), али
и од просечне брзине путничких аутомобила посматрано на целој територији Србије
(50,7 km/h). На основу овог закључујемо да је просечна брзина возила мања на
територији општине Вождовац у односу на Београд и Републику Србију, што
свакако има позитиван утицај на безбедност саобраћаја.
Теретна возила на територији општине Вождовац имају просечну брзину 42,2
km/h, која је мања од вредности за град Београд (46,9 km/h), као и од вредности за
Републику Србију (46,5 km/h). У овом случају просечна брзина теретних возила је
приближна у сва три случаја, али ипак најповољнију вредност, посматрано са
аспекта безбедности саобраћаја, има на територији општине Вождовац.
Просечна брзина аутобуса је значајно нижа у односу на град Београд и
Републику Србију и износи 35,1 km/h. Такође, и у овом случају налазимо повољнију
вредност по безбедност саобраћаја.
Индикатор проценат прекорачења за најмање 10 km/h, када су у питању
путнички аутомобили, на територији општине Вождовац има вредност 16,5 %. Ова
вредност сама по себи представља врло висок проценат прекорачења за најмање 10
km/h, али када је упоредимо са вредношћу овог индикатора за град Београд, која
износи чак 28,2 %, она је ипак мања, односно позитивнија по безбедност саобраћаја.
Међутим, посебно алармантно стање проналазимо када проценат прекорачења за
најмање 10 km/h упоредимо са истим на територији Републике Србије где је овај
проценат мањи у односу на општину Вождовац и износи 14,2 %.
Када је реч о проценту прекорачења за најмање 10 km/h код теретних возила, он
износи 0,5 % и значајно је мањи у односу на град Београд и Републику Србију.
Проценат прекорачења за најмање 10 km/h код аутобуса износи 0 %, што је врло
висока вредност овог индикатора и значајно мања у односу на Београд и Србију.
Дакле, на основу вредности овог индикатора бележимо веома добро стање по
безбедност саобраћај.
85-ти перцентил брзине на територији општине Вождовац има вредност од 56
km/h, која је мања када је поредимо са градом Београдом (65 km/h) и Републиком
Србијом (60 km/h). Међутим, иако је ова вредност најмања у општини Вождовац,
она свакако представља неповољну вредност по безбедност саобраћаја.
Теретна возила имају мању вредност 85-ог перцентила (50,9 km/h) у односу на
град Београд и Републику Србију, али ипак већу у односу на захтевану. Дакле и у
овом случају налазимо негативну вредност индикатора посматрано са аспекта
безбедности саобраћаја.
Вредност 85-ог перцентила код аутобуса је најмања на општини Вождовац када
је поредимо са градом Београдом и Републиком Србијом и износи 42,6 km/h. Поред
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тога што је ова вредност мања у односу на преостале две са којима се пореди, она
представља и позитивну вредност по безбедност саобраћаја.
Табела 5. Вредности најважнијих индикатора везаних за брзину на територији општине
Вождовац, на територији града Београда и на територији Републике Србије ван насеља.
ВАН НАСЕЉА
ПА
ТВ
БУС
Просечна брзина
% прекорачења за најмање
10 km/h
85-ти перцентил

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

62,3
1,0

72,1

75,3
3,8

82,0

75,3
9,6

87,0

58.0
0,0

66,0

59,3
1,0

70,9

67,5
9,4

78,0

66,1
0,0

81,2

55,6
0,0

72,0

70,2
1,1

80,0

Када је у питању индикатор просечна брзина возила ван насеља у случају
путничких аутомобила и теретних возила бележимо задовољавајуће вредности, док
је у случају аутобуса забележена просечна брзина од 66,1 km/h што је вредност већа
у односу на град Београд, али ипак мања у односу на републику Србију.
У случају индикатора % прекорачења за најмање 10 km/h возила ван насеља
налазимо добро стање које је потребно и даље унапређивати и одржавати.
85-ти перцентил брзине возила ван насеља у случају путничких аутомобила и
теретних возила има задовољавајуће вредности, али у случају аутобуса он износи
чак 81,2 km/h, што је вредност већа у односу на Београд и Србију.
Табела 6. Вредности најважнијих индикатора везаних за брзину на територији општине
Вождовац, на територији града Београда и на територији Републике Србије на аутопуту.
АУТО ПУТ
ПА
ТВ
БУС
Просечна брзина
% прекорачења за најмање
10 km/h
85-ти перцентил

ВОЖ

СРБ

ВОЖ

БЕО
109,8
БЕО

ВОЖ
130,0

БЕО
126,0

116,2
6,5

1,3

ВОЖ

91,3

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

115,3

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

СРБ

ВОЖ
105,0

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ
100,0

5,6

131,0

0,5

85,2
1,7

92,0

84,7
2,2

91,0

98,2
0,0

104,0

87,2
0,0

98,0

90,6
0,2

У случају просечне брзине возила на ауто-путу она је на територији општине
Вождовац већа у односу на Београд и Србију, али је мања од ограничења брзине.
% прекорачења за најмање 10 km/h возила на ауто-путу има неповољну вредност
по безбедност саобраћаја и износи 6,5 %, што је више и у односу на Београд и
Србију.
Посебно алармантно стање налазимо када је у питању 85-ти перцентил брзине за
све категорије возила, а у случају теретних возила или аутобуса вредности 85-ог
перцентила имају лошије вредности по безбедност саобраћаја у односу на Београд
и Србију.

5.

ЗАКЉУЧАК

Анализом постојећег стања на основу индикатора везаних за брзину, на
деоницама које припадају територијалној општини Вождовац, утврђено је
најлошије стање када су у питању деонице у насељу. Нешто боља ситуација је на
деоницама ван насеља, док је најбоље стање забележено на деоницама ауто-пута.
Индикатор који има посебно забрињавајућу вредност по безбедност саобраћаја је
проценат прекорачења за најмање 10 km/h, а вредност овог индикатора за путничке
аутомобиле у насељу има врло алармантну вредност. На другом месту гледано са
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аспекта негативног утицаја на безбедност саобраћаја налази се индикатор 85-ти
перцентил брзине, чије су ниске вредности забележене код путничких аутомобила
у насељу, теретних возила у насељу и аутобуса на деоницама ван насеља.
Тек након упоредне анализе добијена је права слика постојећег стања. Наиме,
иако су неке вредности индикатора врло ниске са аспекта безбедности саобраћаја,
оне су ипак на вишем нивоу у односу на територију града Београда и Републике
Србије, стога закључујемо да иако постојеће стање дефинисано на основу
најважнијих индикатора везаних за брзину није најбоље, оно је ипак знатно боље у
односу на просечно стање како у граду Београду тако и у Републици Србији. У
складу са тим, мишљења смо да постоје други важнији фактори који негативно
утичу на безбедност саобраћаја, односно индикатори чије су вредности на знатно
нижем нивоу у поређењу са индикаторима везаним за брзину возила.
Праћење индикатора безбедности саобраћаја је једна од најважнијих активности
локалне заједнице, сходно томе, неопходно је пратити стање индикатора везаних за
брзину, тј. њихову промену, а све у циљу континуираног управљања безбедношћу
саобраћаја.
6.
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ИНДИКАТОРИ БЕЗБЕДНОСТИ ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
VEHICLES SAFETY INDICATORS ON THE TERRITORY OF LOCAL
COMMUNITY
Крсто Липовац1, Душан Младеновић2, Емир Смаиловић3
Резиме: Фактор возила значајно утиче на безбедност саобраћаја, концептом је предвиђено да
се индикатори за овај фактор безбедности на националном нивоу прате од стране Агенције
за безбедност саобраћаја. Међутим, различитости у кофигурацији терена, насеља, делатности
становништва, густине насељености и животног стандарда утичу на разлике у структури
возног парка поједине територије - локалне самоуправе. Овај рад представља предлог
индикатора безбедности возила, који треба да укаже на ове специфичности и пружи валидну
информацију о безбедности возног парка на једном подручју. Додатно, предмет анализе на
локалу су и институције које могу директно да прате безбедност возила и врше периодично
сагледавање ових индикатора.
Кључне речи: индикатор, безбедност саобраћаја, возило, систем
Abstract: The vehicle factor significantly influences traffic safety, the concept is intended to
monitor the indicators for this security factor at the national level by the Traffic Safety Agency.
However, the differences in the field, settlement, population, population density and living standards
affect the differences in the structure of the fleet of a particular territory - local self-government.
This paper presents a proposal for the safety indicator of the vehicle, which should point to these
specificities and provide valid information on the safety of the vehicle fleet in one area. Additionally,
the object of the analysis at the premises is also institutions that can directly monitor vehicle safety
and periodically review these indicators.
Keywords: indicator, traffic safety, vehicle, system
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1.

УВОД

Возило се у званичним евиденцијама саобраћајних незгода ретко појављује као
узрок настанка саобраћајних незгода. Проблем утврђивања и евидентирања свих
околности настанка саобраћајне незгоде је посебно изражен у неразвијеним
земљама и земљама у развоју. По правилу, такве земље имају и најстарији возни
парк. Тако на пример, возило се у Републици Српској евидентира као узрок код 0.2%
незгода (Република Српска 2014), а у Немачкој код око 13% (Немачка 2013). Са
друге стране, анализа конкретних незгода, а посебно дубинске анализе незгода
показују да су возила у 5% незгода повезана са узроком настанака незгоде (Пешић,
2017).
Бројне карактеристике возила утичу на настанак незгоде, а посебно на тежину
последица (маса возила, конструкција возила, опрема возила, старост возила,
техничка исправност возила итд.). Оцене на ''креш“ тестовима (NCAP – New Car
Assessment Program), су добар начин истраживања безбедносних карактеристика
возила и основа за даље унапређивање безбедносних својства возила. Возни паркови
се како на националном, тако и на локалном нивоу обнављају, услед чега се смањује
старост возила и унапређују перформансе, у погледу безбедносних својстава возила.
Карактеристике возила представљају један од стубова безбедности саобраћаја. На
различите начине је могуће представити карактеристике возила. У нашој земљи се
разматра неколико индикатора безбедности саобраћаја везаних за возни парк, које
је могуће груписати у: старост возног парка, структура возног парка и безбедносне
карактеристике возила.
2.

ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА
СТАРОСТ ВОЗИЛА

Старост возног парка осликава економску ситуацију једне земље, али и
прихватање нових технологија пасивне безбедности од стране становништва
(Пешић, 2012). Новија возила данас и у стандардној опреми имају велики број
система активне и пасивне заштите, а системи активне и пасивне заштите имају за
циљ да смање број и последице саобраћајних незгода (Драгач и Вујанић, 2002;
Липовац, 2008).
Индикатор безбедности саобраћаја који се односи на старост возног парка може
се на различите начине посматрати. Просечна старост возног парка представља први
и основни показатељ возног парка. Други приступ разматра проценат возила која су
млађа, односно старија од неке унапред дефинисане границе.
На основу два наведена приступа могу се дефинисати кључни индикатори
безбедности саобраћаја, везани за возила:
− просечна старост свих возила (возног парка),
− просечна старост возног парка путничких аутомобила,
− % путничких аутомобила млађих од 6 година и
− % путничких аутомобила старијих од 10 година.
У овом раду представљени су вредности индикатора безбедности саобраћаја
повезани са возним парком, који су прикупљени у оквиру пројекта ''Истраживање
индикатора перформанси безбедности саобраћаја за 2018. годину, реализованом од
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стране Агенције за безбедност саобраћаја. У оквиру пројекта прикупљени су подаци
о вредностима индикатора према полицијским управама у Србији, који су
агрегирани на националном нивоу.
2.1.

Мерење индикатора безбедности саобраћаја повезаних са возним
парком

Коришћење званичних статистичких података је најпоузданији метод
прикупљања и мерења података у вези старости возила, односно возног парка, јер
се евидентирају подаци за свако возило, који су утврђени у неком процесу
регистрације, прегледа и слично.
Базе података Министарства унутрашњих послова представљају најдетаљнију и
најсвеобухватнију базу, с обзиром да садрже податке за свако возило. Подаци
Завода за статистику чине агрегиране и уопштене податке возног парка, што некада
може бити ограничавајући фактор у погледу расположивости.
Како би се утврдила вредност посматраног индикатора у посматраној подручној
јединици (општини, округу, региону, полицијској управи и сл.) неопходно је
прикупити податке о броју и старости возила, подељено на категорије возила. Након
тога, вредност посматраног индикатора се може израчунати (Пешић et al. 2018):
m

∑ SPA

IBSPSPi =

j =1

ij

mi

где је:
IBSPSPi – посматрани индикатор безбедности саобраћаја везан за возни парк у
подручној јединици i
SPAij – апсолутна вредност посматраног индикатора ј у оквиру подручне
јединице i
i – i-та подручна јединица
j – j-та категорија возила
mi – број возила посматране категорије у оквиру подручне јединице i
Обједињавање индикатора безбедности саобраћаја из подручних јединица на
национални ниво може се спровести применом израза (Пешић et al. 2018):
n

IBSPSP =

m

∑ ∑ SPA

ij

i =1 j =1
n

∑m
i =1

i

где се, за разлику од претходног израза за старост узима у обзир :
IBSPSP – посматрани индикатор возног парка за национални ниво (Србију)
SPAij – апсолутна вредност индикатора ј у оквиру подручне јединице i
i – i-та подручна јединица
j – j-та категорија возила
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mi – број возила посматране категорије у оквиру подручне јединице i
n – број подручних јединица
3.

ВРЕДНОСТИ ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
ВЕЗАНИХ ЗА ВОЗНИ ПАРК

За мерење вредности индикатора перформанси безбедности саобраћаја
коришћене су доступне базе МУП-а, у којима је према категорији возила
евидентиран број регистрованих возила. У табели 1. приказан је број регистрованих
возила према категорији, при чему нису обухваћена возила регистрована
привременом таблицом, возила МУП-а, возила Војске Србије, ни возила страних
представништава.
Табела 1. Број регистрованих возила у Србији према категорији, у 2016. и 2017.
години

Категорија возила
Мопеди
Мотоцикли
Путнички аутомобили
Аутобуси
Теретна возила
Прикључна возила
Радна возила
Укупно

2016
23.641
37.897
1.824.628
9.128
204.130
145.528
8.552
2.255.520

Година

2017
24.837
4.1596
1.968.787
9.929
223.629
154.310
9.439
2.434.544

Представљени подаци у табели 1. показују да је током 2017 године повећан број
регистрованих возила за 179.024. Анализом података о регистрованим путничким
аутомобилима у 2016. години у Републици Србији, дошло се до резултата да је
просечна старост путничких аутомобила, за 2016. годину била 15,6 година.
У Републику Србију годишње се увезе око 170.000 употребљаваних возила, а у
2016. години регистровано је 26.393 нових возила (тачан број нових регистрованих
возила према категорији возила у 2016. години приказан је у табели 2). Један од
услова приликом увоза употребљаваних путничких возила је тај да је у та возила
уграђен погонски агрегат који задовољава Еуро 3 стандарде. Изузетак су возила
олдтајмери, а произвођачи су почели такве погонске агрегате да уграђују око 2000.
године. Имајући у виду кретања у погледу броја и старости регистрованих возила
може се закључити да се са аспекта безбедносних карактеристика возног парка у
Србији побољшава стање, јер се смањује старост возила, како због регистрације
нових возила, тако и због увоза употребљаваних путничких возила чија је
максимална старост заправо просечна старост путничких возила у Републици
Србији. Недостатак је тај што тренутно нису доступни подаци о увезеним
употребљаваним возилима према категоријама, али с обзиром да путничка возила
чине велики проценат свих регистрованих возила, може се сматрати да они највише
и утичу на старосну структуру возног парка.
Укупан број нових на годишњем нивоу у Србији чини мали проценат (1 %)
укупног возног парка, због чега се веома споро врши обнова возног парка, а самим
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тим и безбедоносних својстава возила. Много већи утицај има увоз коришћених
возила са бољим безбедносним карактеристикама (око 170.000 возила на годишњем
нивоу).
Возни парк у Републици Србији у највећем делу чине путнички аутомобили
(81%), теретна возила (9%), прикључна возила (7%). Двоточкаши са сопственим
мотором чине око 3% возног парка у Србији (Слика 1).
7% 0%
9%

1%
2%

Мопеди
Мотоцикли

0%

Путнички аутомобили
Аутобуси
Теретна возила

81%

Прикључна возила
Радна возила

Слика 1. Структура регистрованих возила у Републици Србији у 2016. години

Анализом старости путничких аутомобила у Србији, дошло се података да
аутомобила млађих од 6 година има 133.051, што чини око 7% возног парка.
Путничких аутомобила старијих од 10 година у Србији има 1.450.501, што чини 76%
возног парка. Анализирана су и путничка возила старости преко 15 година, којих
има 682.801, тј. око 36% од укупног броја возила. Возила млађа од шест година у
земљама Европске Уније чине 44% возног парка. Од шест до десет година старости
је 24% возног парка, док је само 32% возила старије од 10 године.
млађа од 6 година

од 6-10 година

старија до 10 година

7%
16%
77%

Слика 2. Структура путничких аутомобила према старосним групама у Србији

Када се упореди старост возила у Србији и земљама Европске Уније, долази се
до једноставног закључка да је у Србији возни парк значајно старији у односу на
земље чланице Европске Уније.
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млађа од 6 година

од 6-10 година

старија до 10 година

32%

44%

24%

Слика 3. Структура путничких аутомобила према старосним групама у државама
Европске Уније

3.1.

Просечна старост возног парка

Просечна старост возног парка у Србији износи 17,1 година, при чему је најмања
просечна старост у Београду (13,3 године), следе Нови Сад (16,1); Суботица (17,4);
Крагујевац (17,8); Зрењанин и Чачак (17,9). Највећа вредност индикатора просечна
старост возног парка у Србији је у Лесковцу (20,7), Прокупљу (20,7), Зајечару (20,6),
Пироту (20,6) и Врању (20,1).
Просечна старост путничких аутомобила у Србији незнатно се разликује у
односу на старост укупног возног парка. Тако, просечна старост путничких
аутомобила износи 16,4 године и расподела према полицијским управама је слична
као код целокупног возног парка. На слици 4 је приказана старост путничких
аутомобила према полицијским управама у Србији.
13,4

БЕОГРАД
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КИКИНДА
УЖИЦЕ
НИШ
СМЕДЕРЕВО
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ЗАЈЕЧАР
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Слика 4. Просечна старост путничких аутомобила према полицијским управама

Само у Београду је двоцифрен проценат аутомобила млађих од 6 година. У
осталим полицијским управама тај проценат мањи од 10%. Највише путничких
аутомобила млађих од 6 година у Србији има у полицијској управи Београд (13,2%),
следи Нови Сад (6,2%), Суботица (4,4%), Зрењанин (3,8%) и Панчево (3,7%).
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Најмањи проценат аутомобила млађих од 6 година у Србији је у полицијским
управама Пријепоље, Прокупље, Врање, Зајечар, Лесковац и Пирот (Слика 5).
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Слика 5. % путничких аутомобила млађих од 6 година према полицијским управама
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Слика 6. % путничких аутомобила старијих од 10 година према полицијским управама

У Србији, посматрано за све полицијске управе, 84,8% возила је старије од 10
година. Од 27 полицијских управа, у 20 полицијских управа 90% или више
путничких аутомобила је старије од 10 година. Највише возила старијих од 10
година у Србији је у Прокупљу, Пријепољу, Врању, Лесковцу, Пироту, Зајечару и
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Новом Пазару, а најмање у Београду, Новом Саду, Панчеву, Суботици и Зрењанину
(Слика 6).
3.2.

Удео двоточка и комерцијалних возила у возном парку
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Слика 7. % комерцијалних возила у возном парку према полицијским управама
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Слика 8. % мотоцикала и мопеда у возном парку према полицијским управама

У Србији просечно 9,4% возила чине комерцијална возила, при чему удео
комерцијалних возила према полицијским управама износи од 6,2% до 12,5%.
Највећи удео комерцијалних возила је у Чачку (12,5%), затим следе Ужице (11,3%),
Ваљево (11,1%), Београд (10,7%), Крушевац (10,6%), Лесковац (10,6%), Нови Пазар
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(10,6%), Пријепоље (10,6%) и Шабац (10,4%). Најмањи удео комерцијалних возила
имају Кикинда, Зајечар, Панчево, Зрењанин, Бор, Суботица и Ниш (Слика 7).
У Србији просечно 2,7% возила у возном парку чине мотоцикли и мопеди.
Најмањи проценат моторизованих двоточкаша имају Пријепоље, Нови Пазар,
Ужице, Прокупље, Чачк, Крагујевац и Ваљево. Моторизовани двоточкаши чине
највећи удео возног парка полицијских управа Пожаревца, Јагодине, Бора, Зајечара,
Кикинде, Зрењанина и Суботице (Слика 8).
4.

ЗАКЉУЧАК

Прорачун индикатора безбедности саобраћаја, везаних за возило је извршен
према националној Агенције за безбедност саобраћаја. Индикатори безбедности
возила у Србији, као и у већини сличних земаља окружења имају неповољне
вредности, тј. возни парк је веома стар. Просечна старост возног парка у Србији
износи 17,1 година, од чега је возни парк путничких аутомобила незнатно млађи и
његова просечна старост износи 16,4 године.
Старост возног парка у многоме је повезана са економским стањем у локалној
заједници. Посматрано према полицијским управама, најмања просечна старост
возног парка је у Београду, следе Нови Сад, Суботица, Крагујевац, Зрењанин и
Чачак. Са друге стране, највећа просечна старост возила у Србији је у Лесковцу,
Прокупљу, Зајечару, Пироту и Врању.
Локална заједница има веома мале или ограничене могућности утицаја на стање
возног парка. Кључни параметри деловања на стање возног парка, а самим тим и на
индикаторе безбедности возила су у државној надлежности. Из тог разлога, опсег
деловања локалне заједнице је веома ограничен. Локална заједница има могућност
деловања на обнову возног парка, пре свега у области јавног превоза, где се
различитим тарифиним политикама може подстаћи обнова возног парка. Значајно
је истаћи парадокс да локалне заједнице имају ограничене могућности деловања на
стање возног парка, док са друге стране трпе значајне последице лошег стања возног
парка. Још једна карактеристика јесте да су и могућности контроле возног парка
ограничене. Наиме, политиком контроле и техничким прегледима управља се са
државног нивоа, тако да локалне заједнице немају могућност деловања у том
домену.
Политика обнове возног парка доноси возила са системима помоћи возачу, која
у значајној мери могу допринети смањењу одређених типова саобраћајних незгода.
Државна стратегија у погледу возног парка мора бити заснована на политици обнове
возног парка, у складу са иновативном безбедоносним својствима возила.
Иновативна безбедоносна својства возила могу значајно утицати на смањење
одређеног типа саобраћајних незгода.
У Србији, аутомобили млађи од 6 година чине само 7% возног парка, док
аутомобили старији од 10 година чине 76% возног парка. Чак 36% аутомобила у
нашој земљи је старије од 15 година.
Старост возног парка у земљама Европске Уније значајно се разликује у односу
на Србију, тако да чине 44% возног парка чине возила до шест година старости.
Четвртину возног парка у Европи чине возила старости од шест до десет година, док
око трећину чине возила старија од 10 година. Поређењем наведених индикатора у
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Србији и земљама ЕУ, може се лако закључити да возни парк у Србији чине значајно
старија возила.
Само у Београду је двоцифрен проценат аутомобила млађих од шест година
двоцифрен. У осталим полицијским управама, више од 10% путничких аутомобила
су старија од десет година.
Возни парк у Србији потребно је обнављати и пажљиво планирати развој, како
би се обезбедила одрживост унапређења безбедности саобраћаја. За старост возног
парка, поред утицаја на безбедност саобраћаја, могу се везати и други утицаји, ко су
издувни гасови, ефекат загађења и слично. Због тога, држава, локалне заједнице и
друштво мора да препозна свој интерес подстицања обнављања возног парка.
Индикатори безбедности саобраћаја повезани са возилом су у 2018. години први пут
у нашој земљи разматрани, због чега је потребно подстицати слична истраживања у
наредном периоду. Основни правац деловања обнове политике возног парка је у
подстицајима куповине нових возила. Један од најважнијих подстицаја обнављања
возног парка је минимизација царинских, пореских и осталих такси за увоз и
регистрацију нових возила. Други правац деловања је подстицај куповине домаћих
возила новије производње. Поред наведених, користе се и различите мере
дестимулације вожње старијих аутомобила, као што је кретање забрана деловима
градских средина, увећани трошкови регистрације и осигурања старијих возила.
Постојећи систем управљања возним парком у нашој земљи не подстиче
поседовање нових возила, кроз фискалну и парафискалну политику.
5.
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ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ МЕРА И ПОСТУПАКА ЗА ПРОЦЕНУ
ИЗЛОЖЕНОСТИ У САОБРАЋАЈУ
REVIEW OF EXISTING MEASURES AND PROCEDURES FOR
ASSESSMENT OF RISK EXPOSURE
Далибор Пешић1, Бојана Тодосијевић2, Филип Филиповић3
Резиме: Имајући у виду значај мерења изложености, у раду је дат приказ до сада развијених
и примењених мера изложености, пре свега у земљама Европске Уније. Истакнуте су њихове
најзначајније специфичности, предности и недостаци. Такође је анализирана доступност,
квалитет, ниво дисагрегације и упоредивост података потребних за израчунавање различитих
показатеља изложености у саобраћају. Поред тога, представљене су и методе истраживања
које се примењују за прикупљање података и процену изложености. У раду су дефинисани
основни проблеми у практичној примени различитих мера изложености и метода за
прикупљање података. Уочени проблеми су омогућили дефинисање поља будућег деловања
са циљем успостављања јединственог европског оквира за мерење и праћење података о
изложености и ризицима. Недостатак јединствених дефиниција, прецизно планираних
поступака за прикупљање податка, разноликост у детаљности података су само неки од
уочених проблема. Управо ови проблеми представљају главни разлог зашто у пракси није
могуће у потпуности искористити потенцијал приступа заснованог на мерењу изложености у
саобраћају. Поред тога што је значајно да дефинисана методологија мерења ових показатеља
омогући мерења и поређења на међународном нивоу, важно је и да буде прилагођена
истраживањима на мањим територијалним подручјима, као што су локалне самоуправе.
Кључне речи: изложеност, подаци, доступност, упоредивост, ризик
Abstract: Bearing in mind the important of risk exposure measurement, the paper presents an
overview of the already developed and applied exposure measures, primarily in the countries of the
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European Union. Their most significant specificities, advantages and disadvantages were
emphasised. Also, the availability, quality, level of disaggregation and comparability of the data
required for the calculation of various indicators of traffic exposure were analysed. Besides that,
research methods used for data collection and assessment of risk exposure were presented. This
paper defines the basic problems in the practical implementation of various measures of exposure
and methods for data collection. The identified problems enabled the definition of the field of future
action with the aim of establishing a single European framework for measuring and monitoring data
on exposure and risks. The lack of unique definitions, precisely planned procedures for data
collection, the diversity in data detail are just some of the problems observed. These problems are
the main reason why in practice it is not possible to make full use of the potential of the approach
based on measurement of risk exposure. Besides that it is important that the defined methodology
of measuring these indicators enables measurement and comparison at the international level, it is
also important that it be tailored to research in smaller territorial areas, such as local governments.
Keywords: exposure, data, reliability, comparability, risk

1.

УВОД

Управљање безбедношћу саобраћаја засновано на подацима о изложености у
саобраћају представља део савременог приступа у управљању и у себи садржи
велики потенцијал, када је реч о овој области. Проблем мерења изложености у
саобраћају је препознат још крајем шездесетих година прошлог века у настојању
истраживача да унапреде своје разумевање настанка саобраћајних незгода
поређењем различитих група учесника у саобраћају (Carr, 1969). Мерење
изложености у саобраћају би, са теоријског аспекта, подразумевало константно
праћење учесника у саобраћају у различитим режимима кретања и различитим
околностима. У пракси се веома тешко постиже теоријски ниво детаљности и
прецизности приликом процене изложености (Yannis and Papadimitriou, 2005). Такав
начин мерења у пракси није могућ, због чега су развијене методе за процену
изложености базиране на апроксимацијама стварне изложености. Тачност
апроксимикације се разликује у зависности од примењене методе, због чега је и
репрезентативност метода различита (Golias and Yannis, 2001).
Као резултат анализе SafetyNet пројекта Европске Комисије, у раду су приказане
дефиниције и карактеристике различитих мера изложености које су до сада
коришћене у анализи безбедности на путевима. Такође, приказани су начини
прикупљања података, као и њихове предности и недостаци, како би се утврдио
квалитет и употребљивост доступних података о изложености. Циљ овог рада јесте
преглед и анализа различитих мера изложености у зависности од доступности и
квалитета података, начина њиховог прикупљања и коришћења, са коначним циљем
препознавања простора могућег унапређења система мерења изложености и његове
примене у управљању безбедношћу саобраћаја.
2.

МЕРЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ

Саобраћајне незгоде и њихове последице, као апсолутни показатељи
безбедности саобраћаја, често могу дати погрешну слику о стању безбедности
саобраћаја на неком подручју. Такође, ови показатељи не пружају могућност
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коректног поређења перформанси безбедности саобраћаја између различитих
подручја или популација. Подаци о незгодама и њиховим последицама у великој
мери зависе од броја становника на посматраном подручју, броја регистрованих
возила и слично, због чега је изложеност у саобраћају веома значајна за оцену стања
безбедности саобраћаја и међусобна поређења. Подаци о броју становника и броју
регистрованих возила представљају само неке од многобројних мера изложености.
Ове мере се у пракси могу користити за израчунавање ризика страдања у саобраћају
(нпр. број погинулих лица у саобраћајним незгодама по становнику) или као
показатељи нивоа развијености (нпр. број регистрованих возила по становнику).
Не постоји опште правила која је мера изложености најбоља. Тачније, свака мера
изложености може бити најприхватљивија у различитим околностима. На пример,
када се као мера изложености примењује број становника, тада земље са ниским
нивоом моторизације бележе повољније вредности процењеног ризика. Са друге
стране, државама са високим степеном моторизације више погодује примена броја
регистрованих возила као мере изложености (Holló et al., 2010). Примена одређене
мере изложености зависи од доступности и квалитета података, као и самог циља
анализе. Мере се међусобно разликују у зависности од потенцијално могућег нивоа
дисагрегације и могућих ограничења у примени (Papadimitriou et al., 2013).
Најпожељније мере изложености су оне које су најближе теоријском концепту
изложености. Међутим, ове податке је веома тешко прикупити, због чега се чешће
користе неке друге мере које могу бити једнако ефикасне и корисне за дату анализу.
Алтернативне мере изложености се примењују и у ситуацијама када неке друге,
пожељније, мере не пружају могућност рашчлањавања података на потребном
нивоу (Yannis and Papadimitriou, 2005).
Најчешће коришћене мере изложености у пракси су (SafetyNet, 2005):
• Број возача
• Дужина путне мреже
• Величина возног парка (број
• Возило километар
регистрованих возила)
• Особа километар
• Број путовања
• Потрошња горива
• Време проведено у саобраћају,
• Број становника
а њихове дефиниције су усвојене од стране EUROSTAT-а (European Commission,
2003).
Под дужином путне мреже се подразумева дужина свих линија комуникације
којима се крећу моторна возила док учествују у јавном саобраћају изражена у
километрима. Ово је основна мера изложености. Недостатак ове мере је што не
пружа могућност анализе временских неравномерности изложености. Такође, још
један од недостатака јесте то што је дужина путне мреже уско повезана са
економским аспектима. Ова мера је веома корисна за државе у развоју и сматра се
једним од показатеља величине државе.
Возило километри представља укупан број километара пређених од стране
моторних возила у границама неке државе. Ово је најпожељнија мера изложености
у највећем броју случајева. Значајна предност ове мере у односу на остале јесте то
што у теорији може бити доступан значајан ниво дисагрегације (време, категорија
возила, категорија пута, карактеристике возача итд.). Ниједна друга мера
изложености не може обезбедити такав ниво детаљности. Због тога се ово сматра
најбољом мером изложености за анализу временских и просторних
неравномерности. У комбинацији са дужином путне мреже, омогућава процену
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густине саобраћаја. У пракси, расположивост и ниво дисагрегације ове мере
изложености се може значајно разликовати и зависити од метода прикупљања
података. На пример, подаци прикупљени бројањем саобраћаја најчешће пружају
могућност дисагрегације према категоријама возила и путева, док је дисагрегација
према карактеристикама возача могућа само за податке добијене помоћу
истраживања путовања.
Особа километри јесте мера изложености коју чини укупан број километара
које су све особе пропутовале у границама једне државе. Реч је о другој по реду
најпожељнијој мери изложености. У зависности од начина на који се прикупљају,
теоријски подаци о овој мери изложености могу бити доступни на још вишем нивоу
детаљности него што је то случај са возило километрима. Наиме, податке о овој
мери изложености је теоријски могуће рашчланити и према врсти путовања и према
томе да ли је посматрана особа возач или путник у возилу. Међутим, у пракси је
веома тешко прибавити ове податке.
Потрошња горива у неким државама је дефинисана као укупна количина
енергије која је потрошена од стране возила при учешћу у јавном саобраћају у некој
држави. Гориво, односно енергија, може бити у облику бензина, дизела, ТНГ-а,
струје или неког другог типа енергије која се користи за погон друмских возила.
Јединица у којој се ова мера изложености изражава јесте ТЈ. Ова мера изложености
се, у већини случајева, не посматра као самостална мера изложености, већ као
податак који се користи за процену возило километара. Такође, често се користи и
као алтернатива возило километрима (Cardoso, 2005). Један од недостатака ове мере
јесте то што не пружа могућност уочавања и анализе временских неравномерности
изложености, када је реч о кратким временским јединицама. Имајући у виду да се
потрошња горива реализује неко време након продаје, није могуће утврдити када се
тачно то догађа. Такође је тешко одредити и где се врши потрошња горива. Због
наведених недостатака, примена ове мере изложености има највећу оправданост
када је реч о анализама које се спроводе на националном нивоу и то за период од
годину дана.
Број становника као меру изложености, чини званичан број становника дате
државе, и у овај број нису укључени привремени посетиоци, туристи из других
држава, као ни лица која илегално бораве у посматраној држави. Предност ове мере
изложености јесте то што се за податке о броју становника може рећи да имају висок
ниво тачности. Такође, у већини случајева су ови подаци рашчлањени према
старости и полу, што омогућава детаљније анализе.
Број возача подразумева број лица која поседују возачку дозволу за управљање
моторним возилом, при чему није неопходно да та лица поседују сопствено моторно
возило. Ова мера изложености се често користи као алтернатива величини возног
парка. Најчешће се у обзир узима само број возача, односно лица која поседују
возачку дозволу, али се за детаљније анализе може узети у обзир и возачко искуство
и друге карактеристике возача. Примена ове мере омогућава веома низак ниво
упоредивости података о изложености међу земљама, што је последица различитих
законских оквира када је реч о издавању возачких дозвола.
Величина возног парка (број регистрованих возила) једне државе чини укупан
број друмских возила у власништву становништва дате земље, где се под „друмским
возилом“ подразумевају само возила намењена за учешће у јавном саобраћају. Као
и потрошња горива, величина возног парка представља још једну алтернативу
возило километрима. Међутим, ова замена се не препоручује с обзиром да возила
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прелазе више километара током времена. Са друге стране, подаци о регистрованим
возилима указују и на категорију возила, старост, као и друге карактеристике, што
није лако утврдити када је реч о возило километрима.
Број путовања једне земље је дефинисан као укупан број путовања
реализованих у тој држави. Ова мера изложености се може сматрати сличним
показатељем као особа километри. Подаци о ове две мере најчешће потичу из истог
извора, због чега их је могуће анализирати на истом нивоу детаљности.
Време проведено у саобраћају се дефинише као укупно време проведено у
путовању од стране свих особа на територији посматране државе, без обзира на
њихову старост. Подаци о времену проведеном у саобраћају се прикупљају на исти
начин као и подаци о особа километрима и броју путовања. Ова мера изложености
поред податка о пређеном растојању у себи садржи и податке о просечној брзини
кретања. Међутим, недостатак примене ове мере јесте то што је отежано
рашлањавање података према категорији пута, категорији возила, својства учесника
у саобраћају итд.
Поред приказаних мера изложености, постоји и квази-индукована метода за
мерење изложености. Примена ове методе захтева познавање података о
саобраћајним незгодама и одговорноси возача за настанак незгоде. Возачи који нису
одговорни за настанак незгоде представљају представнике укупне популације
возача и на основу њих се процењује изложеност популације возача са одређеним
карактеристикама (Haight, 1973; Lyles et al., 1991). Ова техника не може у
потпуности заменити претходно описане мере изложености, а њена употреба је
ограничена чињеницом да се процена изложености заснива само на подацима о
возачима, док су остали учесници у саобраћају занемарени. Још један од великих
недостатака ове технике јесте то што је примењива само на саобраћајне незгоде са
учешћем два возила. Као најважнија предност квази-индуковане методе за процену
изложености се издваја могућност вршења веома сложених анализа заснованих на
подацима о саобраћајним незгодама (Golias and Yannis, 2001).
У пракси се приликом сакупљања података могу приметити мање или више
значајна одступања од наведених дефиниција. Као последица тога, упоредивост
података о изложености између различитих држава је отежана.
3.

МЕТОДЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА

Важно је напоменути да не постоји једна, стандардна метода за прикупљање
података о свакој мери изложености (FHWA, 1997). Подаци о различитим мерама
изложености се могу добити из истог извора, односно истраживања. Такође, једна
мера изложености може бити изведена из података прикупљених кроз два или више
истраживања, односно комбинацијом више метода за прикупљање података.
У зависности од тога о којој се мери изложености ради, постоје различити
начини прикупљања података неопходних за процену изложености. Најчешће
примењиване методе прикупљања података, односно извори података су
истраживања путовања (анкете путовања), бројање саобраћаја, базе података о
регистрованим возилима (возном парку), базе података о возачким дозволама, базе
података о путевима и остале методе (SafetyNet, 2005).
Свака од наведених метода има своје предности, недостатке, као и ограничења у
практичној примени. Наведени начини прикупљања података се разликују и у
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зависности од тога који ниво рашчлањавања података пружају. Сваки метод са
собом носи одређени ризик од случајних или системских грешака у „сировим“
подацима. Ове методе су имале своју примену у седам европских држава, и то
Данској, Француској, Грчкој, Мађарској, Холандији, Норвешкој и Португалу.
Међутим, начин прикупљања података, као и поступак приликом процене
изложености, нису у потпуности усаглашени ни између ових држава, због чега се не
може рећи да су подаци у потпуности упоредиви (SafetyNet, 2005).
Са теоријског аспекта, познавање података о карактеристикама кретања
становништва захтева континуирано праћење активности сваког појединца током
посматраног периода. Због очигледних ограничења и потешкоћа у реализацији
оваквог начина прикупљања података, ова група података се добија анкетним
истраживањем.
3.1.

Истраживања путовања (анкете путовања)

Истраживања путовања се спроводе у великом броју европских држава са
циљем прикупљања података о карактеристикама кретања са могућношћу даљег
моделирања мобилности. Мере изложености које су најчешће предмет анкетног
истраживања карактеристика кретања су пређено растојање (број пређених
километара), време проведено у саобраћају и број путовања.
Истраживања реализована на територији Европске Уније су најчешће
осмишљена тако да се испитаници анкетирају о карактеристикама њихових кретања
која су реализована претходног дана или одређеног специфичног дана, при чему је
посебно потребно водити рачуна о узорку и циљаној популацији.
Једна од основних предности овог метода јесте то што јединицу посматрања
представља једна особа, што омогућава поређење група особа. Самим тим, омогућен
је веома висок ниво рашчлањавања података и детаљнију анализу на основу
различитих обележја (пол, старост, поседовање возачке дозволе, возачко искуство
итд).
Недостаци ове методе су што кратка немоторизована кретања често буду
занемарена, због чега улога моторизованих кретања постаје пренаглашена.
Практична примена овог метода је заснована на различитим дефиницијама и
поступцима који се примењују у различитим земљама, што ограничава упоредивост
података.
3.2.

Бројање саобраћаја

Подаци о интензитету саобраћаја представљају основу за процену возило
километара, као једне од најкориснијих мера изложености. Возило километри, за
одређени временски период и једну деоницу између две локације бројања
саобраћаја, се рачунају као производ протока возила у датом временском периоду и
дужине деонице. Сумирањем ових података за целокупну путну мрежу добија се
укупна вредност возило километара, као мере изложености. Да би ови подаци били
у потпуности тачни неопходно је да сви делови путне мреже буду покривени
бројачима саобраћаја који ће континуирано мерити проток возила.
Бројање саобраћаја има велику примену у процени изложености у земљама
Европске Уније. Теоријски се ово истраживање може спроводити мануелно или
помоћу аутоматских бројача саобраћаја.
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Бројање засновано на људском запажању има доста предности, као што је
чињеница да људи могу својом интелигенцијом да категоришу возила и услове у
којима се врши истраживање. Међутим, ручно бројање саобраћаја производи велике
трошкове и могуће га је доследно реализовати једино у условима ограниченог
протока возила.
Са друге стране, аутоматски бројачи саобраћаја пружају могућност
континуираног бројања саобраћаја без обзира на интензитет протока возила, што
омогућава анализу временских неравномерности, а нарочито сезонских варијација.
Главни недостатак је што јединицу посматрања представља возило, због чега
примена ових система не пружа могућност утврђивања попуњености возила. У
зависности од примењеног система бројања саобраћаја, у пракси често проблем
представља и аутоматска класификација возила. Ограничен број локација на којима
се мери проток представља неку врсту узорковања, која је карактеристична и за
анкетно истраживање. Међутим, локације нису одабране на случајан начин, с
обзиром да се бројачи саобраћаја веома ретко постављају на локалним путевима,
већ је најчешће реч о главним саобраћајницама. Ове локације могу, али не морају
бити представници целокупне путне мреже.
Један од начина на који се врши процена протока возила на деловима путне
мреже на којима не постоје бројачи саобраћаја јесте разматрање „виртуелних тачака
пребројавања“ за сваку путању и процена протока на основу модела (примењено у
Холандији). Други начин решавања овог проблема би био да се дефинишу пондери
сваког бројног места, након чега би се за процену укупне вредности возило
километра користиле пондерисане вредности са сваког бројног места (примењено у
Норвешкој и Француској). Иако се стварни проток у неким случајевима не може
прецизно проценити на описане начине, ове методе омогућавају прихватљив ниво
тачности података.
Због тешкоћа у практичној примени метода заснованих на истраживању
карактеристика путовања и бројању саобраћаја, у великом броју земаља се користе
различити регистри са циљем израчунавања других мера изложености. Процене
добијене на овакав начин су веома грубе и непрецизне, а подаци из регистра често
могу бити неажурирани, али и некомплетни.
3.3.

Базе података о регистрованим возилима (возном парку)

Базе података о регистрованим возилима пружају детаљне информације о
броју регистрованих возила, као и њиховим карактеристикама. Ови подаци
представљају основу за израчунавање степена моторизације. Мера изложености
заснована на подацима о возилима која се најчешће користи јесте број
регистрованих возила, имајући у виду да већина земаља има релевантне базе
података чији су подаци лако доступни у различитим базама (база података о
регистрацији возила, о порезу на возила, о регистарским таблицама, о техничким
прегледима возила итд). Подаци у наведеним базама најчешће обухватају
информације о категорији возила, марки и типу, маси и датуму регистрације. Поред
званичних база података, често се за процену изложености користе и приватне базе
података, као што су базе података осигуравајућих друштава.
База података о регистарским таблицама је корисна само уколико у пракси свако
возило има јединствену таблицу. Могући проблем у коришћењу база о
регистрованим возилима и регистарским таблицама јесте то што се нова возила
често не евидентирају у базама одмах након почетка њихове употребе. Још већи
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проблем представља неуклањање напуштених возила која више нису у употреби из
евиденција.
Подаци из база података о порезу на возила пружају релативно поуздане податке
о стварном броју возила која се користе. Међутим, ове базе података су најчешће
независне у односу на базаме о регистрованим возилима, а подаци који су садржани
у њима због поверљивости или из других разлога нису доступни. Подаци са
техничких прегледа возила су знатно доступнији. Међутим, у већини земаља се ови
подаци не прикупљају редовно и нису организовани у једну јединствену базу. Поред
тога што примена података из ове две базе омогућава процену изложености, ови
подаци се могу користити и за контролу података из других извора.
Квалитет и могућност примене ових база података у процени изложености
зависе од великог броја питања који се односе на законску регулативу у различитим
државама. Због законских и административних разлика међу земљама, веома је
тешко дефинисати и успоставити јединствену базу података о возилима.
Основна ограничења у примени регистара о возилима у процени изложености
јесу нередовно одржавање база и ажурирање података. Важна предност њихове
употребе јесте чињеница да регистри садрже објективне информације, односно да
нису засноване на узорку.
3.4.

Базе података о возачким дозволама

Подаци о броју возача, односно броју возачких дозвола, представљају меру
изложености која се често, због доступности података, користи као алтернатива
мери особа километри. Већина држава користи евиденције из регистра возачких
дозвола као извор података за процену изложености. Поред овог, прикупљање
података о поседовању возачких дозвола је могуће и кроз анкетно истраживање, што
се знатно ређе користи, а може представљати само допунски извор података.
У регистру о возачким дозволама, у свакој држави постоји усвојена хијерархија
возачких дозвола у смислу категорије возила којом је дозвољено управљање, при
чему се бележи само, по хијерархији, најјача категорија, док се подразумева да лице
поседује и дозволе за све слабије категорије. Оваквим приступом се спречава
настанак грешки у смислу да број возачких дозвола буде већи од броја возача због.
Неке државе у регистрима о возачким дозволама евидентирају и податке о
саобраћајним прекршајима.
Проблеми могу настати због неажурирања података, нарочито услед тога што се
повучене возачке дозволе најчешће не бришу из евиденција. Још један важан
недостатак оваквог приступа јесте непоседовање информација о неактивним
возачима, као и о осталим учесницима у саобраћају. Подаци о возачким дозволама
се односе искључиво на возаче и омогућавају процену изложености према
одређеним групама возача.
Значајну предност представља могућност анализа у зависности од
карактеристика возача, као што су старост, пол, време протекло од стицања возачке
дозволе итд.
3.5.

Базе података о путевима

Базе података о путевима најчешће садрже само информације о дужини путне
мреже. Заједничка карактеристика већине регистара о путевима јесте недоступност
података о дужини путева у зависности од категорије пута, али су подаци о дужини
ауто-путева често доступни.
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Ниво детаљности података садржаних у овим базама варира од земље до земље.
Мађарска и Холандија представљају државе које поседују базе података о путевима
са веома високим нивоом детаљности и тачности података. Тачније, базе података
ове две државе су засноване на дигиталном мапирању свих националних и
регионалних путева.
Сматра се да подаци у овим базама имају веома висок ниво тачности и
прецизности. Регистри путева се најчешће воде на националном нивоу, док у неким
случајевима одређену улогу у управљању подацима имају надлежни органи на
локалном нивоу.
3.6.

Остале методе

Данска представља једну од земаља у којима се подаци о пређеној
километражи возила између два обавезна техничка прегледа (2 године) користе за
процену возило километара у том периоду. Подаци о броју пређених километара
забележених на овај начин се сматрају релативно поузданим. Недостатак оваквог
приступа јесте немогућност просторне и временске дистрибуције пређених
километара. Такође, на овај начин није могуће проценити број километара који на
територији једне државе пређу страна возила.
Други начин израчунавања возило километара се заснива на комбинацији
података о броју пређених километара и потрошњи горива. На основу техничких
прегледа се прибављају подаци о броју пређених километара, као и о просечној
потрошњи горива за свако возило. На основу добијене вредности потрошене
количине горива и просечне потрошње горива може се проценити број километара
који за годину дана пређу возила одређене категорије. Важно је напоменути да се
од процењене количине горива одузима она количина која је употребљена за
делатности које се не односе на саобраћај. Овај начин процене изложености је
примењен у Немачкој.
4.

ЗАКЉУЧАК

Могућност поређења ризика на међународном нивоу зависи од теоријских и
практичних ограничења у процени изложености у саобраћају. С обзиром на то да
постоји велики број мера изложености, као и метода прикупљања података о
изложености, јасно је да неусаглашеност у методологији мерења изложености
између држава проузрокује немогућност међународног поређења ризика. Ово је
разлог због кога је постављен заједнички циљ успостављања европске процедуре за
мерење изложености у саобраћају.
У раду је приказанe мера изложености које се тренутно користе у европским
земљама са циљем процене изложености у саобраћају. Као најкорисније мере
изложености, односно мере најближе теоријском концепту изложености, су се
издвојиле возило километри и особа километри. Међутим, као и код свих осталих
мера, а нарочито код поменуте две, теоријске поставке није могуће у потпуности
реализовати и применити у пракси. Управо због тога што су ове две мере најближе
теоријском концепту изложености, у пракси постоји највећи број ограничења
управо при процени ова два показатеља изложености, па се често користе друге
мере изложености, као адекватне алтернативе.
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Највећи проблем у тренутном систему мерења изложености представља
неусаглашеност важних дефиниција међу државама, због чега су међународна
поређења знатно ограничена, непоуздана и непрецизна. Такође, велики проблем
представља недостатак важних података на националном нивоу, као и различитих
метода прикупљања података и ниво могуће дисагрегације.
Заједнички европски оквир и методологија за прикупљање података и процену
изложености, као и јединствена база података би требало да реши све наведене
проблеме у тренутном систему мерења изложености и стварање основних
предуслова за формирање поузданог система мерења и поређења на међународном
нивоу. Спроведена истраживања указују да би приоритет требало дати прикупљању
података неопходних за израчунавање мера изложености возило километар и особа
километар, јер је реч о најкориснијим, али у пракси најмање доступним мерама
изложености у саобраћаја. Ови подаци морају бити прикупљени на доследан и
систематичан начин. Истраживање путовања, као и бројање саобраћаја, су
истакнути као адекватни истраживачки алати за прикупљање ових података.
Додатни извори података могу бити коришћени како би се проверила и повећала
тачност и поузданост података.
Иако формирање и примена јединственог европског оквира захтева значајне
ресурсе, како на европском и националном, тако и на локалном нивоу, побољшање
доступности, квалитета и упоредивости података о изложености и ризицима
омогућава конкретније деловање у циљу унапређења безбедности саобраћаја.
5.
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МЕРЕЊЕ ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
MEASURING OF ROAD SAFETY PERFORMANCE INDICATORS
IN LOCAL COMMUNITIES
Далибор Пешић1, Јасмина Милошевић2, Светлана Миљуш3, Андријана
Пешић4
Резиме: Година уназад се показало да је праћење вредности индикатора безбедности
саобраћаја, поред осталих података о безбедности саобраћаја, кључно за управљање
системом безбедности саобраћаја. С обзиром да је управљање безбедношћу саобраћаја
предвиђено и спроводи се и на националном и на локалном нивоу, неопходно је пратити
вредности индикатора безбедности саобраћаја и на локалу, у локалним заједницама. С тим у
вези Агенција за безбедност саобраћаја је током 2018. године реализовала шесто по реду
мерење индикатора безбедности саобраћаја у Републици Србији по полицијским управама и
по први пут спроведено је пилот истраживање - мерење индикатора безбедности саобраћаја
по општинама унутар једне полицијске управе. Овакво мерење по општинама је имало
задатак да провери употребљивост националне методологије за мерење индикатора
безбедности саобраћаја у локалним заједницама и самим тим да одговарајуће смернице за
будуће праћење вредности индикатора безбедности саобраћаја. Имајући претходно наведено
у виду, у овом раду приказани су кључни резултати и закључци наведеног пилот
истраживања.
Кључне речи: индикатори безбедности саобраћаја;
методологија; управљање безбедношћу саобраћаја

локалне

заједнице;

мерење;
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Abstract: Years ago it turned out that monitoring of the value of road safety indicators, in addition
to other data on road safety, is crucial for management of road safety system. Given that road safety
management is envisaged and implemented at both national and local levels, it is necessary to
monitor the values of road safety indicators locally, in local communities. In this regard, the Road
Traffic Safety Agency during 2018 carried out the sixth measurement of road safety indicators in
the Republic of Serbia in police administrations and for the first time, a pilot survey was carried out
- measurement of road safety indicators in municipalities within a single police administration. Such
measurement in municipalities was tasked to verify the usefulness of the national methodology for
measuring road safety indicators in local communities and, therefore, to give the appropriate
guidelines for future monitoring of the value of road safety indicators. Bearing the foregoing in
mind, this paper presents the key results and conclusions of the abovementioned pilot study.
Keywords: road safety indicators; local communities; measurement; methodology; road safety
management

1.

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

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

Слика 1. Место индикатора у систему унапређења безбеднсоти саобраћаја
(Пешић и Антић, 2012)

102

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

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

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

национални ниво

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

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

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

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

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

РЕЗУЛТАТИ

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

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

•

•

5.

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

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

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

6.
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА БЕЗБЈЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У ОДАБРАНИМ ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКE УНИЈЕ И У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
COMPARATIVE ANALYSIS OF ROAD SAFETY PERFORMANCE
INDICATORS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN
UNION AND THE REPUBLIC OF SRPSKA
Бојан Марић1, Милан Вујанић2, Веселинка Јовичић3, Драгана Ненадић4
Резиме: Последњих година, рад на управљању безбједности саобраћаја, на свјетском нивоу,
доживљава велику експанзију. Кључ успјешног управљања безбједношћу саобраћаја лежи у
квантификовању сваког елемента система. Под квантификовањем се прије свега
подразумијева, дефинисање постојећег стања и процјена будућег стања на основу
вриједности одређених показатеља. Успјешно управљање безбједношћу саобраћаја у
Републици Српској подразумијева између осталог, поређење са другим земљама, а све у циљу
утврђивања недостатака у успостављеном систему управљања, а затим предлагања кључних
мјера за унапређење безбједности саобраћаја на ниво Европске Уније. У складу са тим,
предмет овог рада је упоредна анализа индикатора перформанси безбједности саобраћаја у
Републици Српској и одабраним земљама Европске Уније. Добијени резултати указују на
стање појединих индикатора на нивоу Републике Српске, али исто тако се односе и на
локалне заједнице.
Кључне ријечи: безбједност саобраћаја, индикатори, праћење, одабране земље
Abstract: In recent years, work on the management of traffic safety at global level, experiencing a
large expansion. The key to successful management of traffic safety lies in quantifying each element
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of the system. Under quantifying primarily entails defining the current state and future state
assessment based on the values of certain indicators. Successful management in the field of traffic
safety in the Republic of Srpska implies comparison with other countries with the aim of determining
deficiencies in the management, and key measures to improve traffic safety at the level of the
European Union. The subject of this paper is a comparative analysis of road safety performance
indicators in the Republic of Srpska and selected countries of the European Union.
Keywords: traffic safety, indicators, conducting, managment, improvement

1.

УВОД

Број погинулих као посљедица саобраћајних незгода наставља да расте,
достигавши број од 1,35 милиона страдалих у 2016. години (WHO, 2018). Повреде
у друмском саобраћају су сада водећи узрок смрти за дјецу и младе особе узраста
од 5-29 година, што указује на потребу преиспитивања успјешности активности
спроведених у оквиру акционог плана декаде акција у безбједности саобраћаја, као
и кориговања актуелних стратегија безбједности саобраћаја. Такође, страдања у
саобраћају су осми водећи узрок смрти за све старосне категорије (WHO, 2018).
Спровођење закона и усвајања стандарда безбједности - као што су употреба
сигурносних појасева за путнике у возилу на предњим и задњим сједиштима, остаје
изазов у многим дјеловима свијета.
Смрти и повреде настале у саобраћајним незгодама и даље представљају
озбиљан проблем на глобалном нивоу и садашњи трендови показују да ће то и даље
бити случај у блиској будућности. Међутим, убрзавање напретка може да се
постигне кроз интегрисани приступ који укључује успостављање и спровођење
ефикасних мјера, као што су стандарди безбједности за путеве и возила,
законодавство у циљу смањења високоризичног понашања у саобраћају, као што је
прекорачење брзине, као и обезбјеђивање благовременог и професионалног
приступа према прекршиоцима закона. Кључ овог приступа је доступност
поузданих и свеобухватних података о стању безбједности саобраћаја,
прекршиоцима, као и праћење степена ризика настанка саобраћајних незгода.
У посљедње вријеме у области безбједност саобраћаја постављају се питања о
томе да ли је могуће оцијенити стање безбједности саобраћаја одговарајућим
показатељем, индикатором и слично, који ће у себи на неки начин садржати и
информације о утицају одређеног елемента на ниво безбједности саобраћаја. У том
циљу развијени су индикатори перформанси безбједности саобраћаја.
Индикатори перформанси безбједности саобраћаја представљају мјеру која
описује перформансе система безбједности саобраћаја и по правилу имају веома
јаку везу са коначним излазима из система безбједности саобраћаја, односно са
бројем и посљедицама саобраћајних незгода (Пешић et al., 2013).
Европски савјет за безбједност саобраћаја дефинише индикаторе безбједности
као било коју мјеру узрочно повезану са настанком и посљедицом саобраћајне
незгоде (ETSC, 2001). С обзиром на дефиницију и области ризика у саобраћају, као
кључне групе индикатора безбједности саобраћаја у Европи препознати су
индикатори који се односе на алкохол и дроге, брзину, заштитне системе, возила,
инфраструктуру и здравствено збрињавање повријеђених. (Смаиловић и др., 2017)
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2017. године и у Републици Српској је у складу са препорукама пројекта
SAFETYNET успостављена методологија за мјерење и праћење вриједности
кључних индикатора безбједности саобраћаја који су препознати у развијеним
земљама, (Пројекат „Методологија за мјерење и праћење индикатора безбједности
саобраћаја у Републици Српској и њихов значај за стратешко управљање
безбједношћу саобраћаја“, Саобраћајни факултет Добој, 2017). Сагледавајући,
уважавајући и анализирајући најбољу свјетску праксу, као и примјере у ближем
региону у погледу избора кључних индикатора безбједности саобраћаја, а посебно
препоруке пројекта SAFETYNET (између осталог, пројекат се у једном дијелу бави
развојем индикатора безбједности саобраћаја, кроз најбољу свјетску праксу
(Safetynet Deliverable 3.1 - State of the art Report on Road Safety Performance Indicators
– Vis et al., 2005), кроз теорију индикатора безбједности саобраћаја (Safetynet
Deliverable 3.6 - Road Safety Performance Indicators Theory – Hakkert et al., 2006) и
кроз Упутство о индикаторима безбједности саобраћаја (Safetynet Deliverable 3.8 Road Safety Performance Manual – Hakkert et al., 2007)), као и имплементирајући
резултате истраживања спроведених за потребе наведеног пројекта, индикатори су
систематизовани на индикаторе који се односе на:
• Организацију и управљање безбједношћу саобраћаја,
• Путеве,
• Возила,
• Алкохол и дроге,
• Брзину,
•
Заштитне системе и
• Здравствено збрињавање.
Значај индикатора перформанси безбједности саобраћаја састоји се у
дефинисању кључних области дјеловања, препознавању одговорних субјеката за
стање одређеног индикатора и поређењу са стањем у развијеним земљама. У складу
са тим, у раду је извршено поређење одабраних индикатора перформанси
безбједности саобраћаја у Републици Српској са одабраним земљама Европске
Уније.
2.

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

За потребе пројекта „Методологија за мјерење и праћење индикатора
безбједности саобраћаја у Републици Српској и њихов значај за стратешко
управљање безбједношћу саобраћаја“ који је спровео Саобраћајни факултет у
Добоју, извршено је теренско истраживање индикатора безбједности саобраћаја у
вези заштитних система и то:
• % употребe сигурносних појасева возача у путничким аутомобилима и
доставним возилима (до 3,5t),
• % употребe сигурносних појасева сувозача у путничким аутомобилима
и доставним возилима (до 3,5t),
• % употребе сигурносних појасева на задњим сједиштима у путничким
аутомобилима и доставним возилима (до 3,5t),
• % употребe дјечијих сједишта за дјецу до 3 године старости,
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•
•
•
•

% употребе сигурносних појасева, односно дјечијих сједишта за дјецу
од 3 до 12 година старости,
% употребе мобилног телефона током вожње
% проценат употребе дневних свјетала на путничким аутомобилима и
доставним возилима (до 3,5t) и
% употребе заштитних кацига мопедиста и мотоциклиста.

Теренско истраживање спроведено је у периодима од 6.07.2017. до 20.07.2017. и
од 22.07.2017. до 24.07.2017. године, при чему су мјерења вршена само у дневним
условима одвијања саобраћаја. Снимање свих посматраних индикатора вршено је
радним данима, и то: уторком, сриједом или четвртком према дефинисаном начину
мјерења сваког индикатора појединачно.
На основу података прикупљених теренским истраживањем, изведени су
сљедећи индикатори безбједности саобраћаја:
• % употребе сигурносних појасева на предњим и задњим сједиштима у
путничким аутомобилима и доставним возилима (до 3,5t),
• % употребе заштитних кацига мопедиста и мотоциклиста,
• % употребе заштитних система за дјецу до 12 година старости.
(Пројекат „Методологија за мјерење и праћење индикатора
безбједности саобраћаја у Републици Српској и њихов значај за
стратешко управљање безбједношћу саобраћаја“)
У наставку овог рада приказани су резултати теренског истраживања за
индикаторе који се односе на % употребе сигурносних појасева на предњим и
задњим сједиштима у путничким аутомобилима и доставним возилима (до 3,5t) и %
употребе заштитних система за дјецу до 12 година старости. Након тога ови
индикатори су упоређени са вриједностима индикатора за одабране земље Европске
Уније и региона.
Међу посматраним одабраним земљама Европске Уније су: Аустрија, Белгија,
Хрватска, Чешка, Данска, Њемачка, Естонија, Француска, Грчка, Мађарска,
Италија, Пољска и Словенија, а из региона је поређење вршено са Србијом.
Вриједности анализираних индикатора за набројане земље преузети су из Глобалног
извјештаја о безбједности саобраћаја Свјетске здравствене организације за 2018.
годину. Потребно је нагласити да поређени индикатори за поједине земље нису
доступни за 2017-18. годину, па је тако у Глобалном извјештају приказана
вриједност индикатора за: Аустрију из 2016. године, Белгију из 2015. године,
Хрватску из 2015. године, Чешку из 2016. године, Данску из 2012. године, Естонију
из 2016. године, Француску из 2016. године, Њемачку из 2015. године, Грчку из
2009. године, Мађарску из 2015. године, Италију из 2015. године, Пољску из 2015.
године, Словенију и Србију из 2016. године.
3.

РЕЗУЛТАТИ

Коришћење сигурносних појасева током вожње представља ефикасан начин да
се смањи ризик од фаталних и тешких повреда у саобраћајним незгодама на
путевима. Ефекат коришћења сигурносних појасева на предњим сједиштима је око
40% (смањују број смртних случајева у судару возила за 40%), док је ефекат
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коришћења сигурносних појасева на задњим сједиштима недовољно истражен
(Липовац и др., 2014). У Републици Српској у спроведеном теренском истраживању
посматрано је укупно 6.827 возача путничких и доставних возила до 3,5t. Од тог
броја, њих 4.431 (64,9%) је користило сигурносни појас. У спроведеном
истраживању посматрано је укупно 3.634 сувозача (њих 66,4 % је користило
сигурносни појас) у путничким и доставним возилима до 3,5t, што укупно чини
узорак од 10.461 путника на предњем сједишту путничких и доставних возила до
3,5t. Од овог броја њих 6.845 је користило сигурносни појас на предњим сједиштима
путничких и доставних возила до 3,5t, а што чини проценат од 65,4% оних који
користе сигурносни појас на предњим сједиштима путничких и доставних возила
до 3,5t (Пројекат „Методологија за мјерење и праћење индикатора безбједности
саобраћаја у Републици Српској и њихов значај за стратешко управљање
безбједношћу саобраћаја“).
Анализирајући индикатор употребе појаса током вожње путника на задњем
сједишту добијен је резултат да од 2.091 путника, колико је укупно уочено
приликом теренског истраживања, тек њих 354 је користило сигурносни појас,
односно 16,9%. Овдје је важно напоменути да у укупном броју путника који користе
сигурносни појас на задњим сједиштима учествују и дјеца до 12 година. Када се
изузму дјеца долази се до податка да у Републици Српској тек 59 одраслих особа,
односно 5,2% од укупног броја посматраних путника на задњем сједишту користи
сигурносни појас током вожње.
Када је ријеч о дјеци до 12 година старости, спроведено истраживање показује
да у узорку од 954 дјеце, узраста до 12 година, њих 295, односно 30,9% је користило
заштитне сједалице (Пројекат „Методологија за мјерење и праћење индикатора
безбједности саобраћаја у Републици Српској и њихов значај за стратешко
управљање безбједношћу саобраћаја“).
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Слика 1. Проценат употребе сигорносног појаса на предњем и задњем сједишту

У табели 1. приказан је проценат употребе сигурносних појасева на предњем и
задњем сједишту путничких аутомобила, као и проценат употребе дјечијих
сједалица у возилима, за одабране земље Европске Уније и Србију.
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Табела 1. Проценат употребе сигурносних појасева за путнике у возилу на
предњем и задњем сједишту и дјечијих сједалица у земљама ЕУ (и Србији)
% употребе
% употребе
% употребе појаса
појаса на задњем
Земље ЕУ
дјечијих сједалица
на предњем сједишту
сједишту
Аустрија
95
93
97
Белгија
92
86
89
Хрватска
62
14
Чешка
98
72
Данска
96
91
97
Естонија
97
82
98
Француска
98
88
Њемачка
98
99
98
Грчка
74
23
67
Мађарска
83
39
67
Италија
62
15
38
Пољска
96
76
93
Словенија
92
69
Србија
75
10
28

На дијаграму 2. приказана је упоредна анализа употребе сигурносних појасева
на предњем сједишту у Републици Српској и одабраним земљама.

Слика 2. Проценат употребе сигирносних појасева на предњем у Републици Српској и
земљама ЕУ

Према доступним подацима за посматране одабране земље и Републику Српску,
највећи проценат употребе сигурносних појасева на предњем сједишту је у Чешкој,
Француској и Њемачкој и износи 98%, док је најмањи у Хрватској и Италији и
износи 62%. Република Српска се по проценту употребе сигурносних појасева на
предњим сједиштима налази испред Хрватске и Италије.
На дијаграму 3. приказана је упоредна анализа употребе сигурносних појасева
на задњим сједишту у Републици Српској и одабраним земљама.
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Слика 3. Проценат употребе сигирносних појасева на задњем сједишту у Републици
Српској и земљама ЕУ

Према доступним подацима за одабране земље из Глобалног извјештаја Свјетске
здравствене организације, највећи проценат употребе сигурносних појасева на
задњем сједишту је у Њемачкој и износи 99%, док је најмањи у Хрватској и износи
14%. Република Српска се по проценту употребе сигурносних појасева на задњим
сједиштима налази испред Хрватске, Италије и Србије.
На дијаграму 4. приказана је упоредна анализа дјечијих сједалица у Републици
Српској, одабраним земљама Европске Уније и Србији.

Слика 4. Проценат употребе дјечијих сједалица у Републици Српској и земљама ЕУ

У овом случају највећи проценат употребе дјечијих сједалица је у Њемачкој и
износи 98%, док је најмањи у Србији износи 28%.
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4.

ДИСКУСИЈА

На основу приказаних резултата индикатора употребе заштитних система током
вожње у Републици Српској може се закључити да је у Републици Српској и Србији
најмања употреба сигурносних појасева на задњем сједишту. Осим тога, и
вриједности индикатора употребе сигурносних појасева на предњим сједиштима и
употребе дјечијих сједалица са дјецу до 12 година дају веома ниске и забрињавајуће
резултате.
Када је ријеч о одабраним земљама Европске Уније, идентичан и највећи
проценат употребе сигурносних појасева на предњем сједишту је у Њемачкој,
Чешкој и Француској и износи 98%. Њемачка има највећи проценат употребе
сигурносних појасева и када је ријеч о задњим сједиштима и то 99%, као и највећи
проценат употребе дјечијих сједишта који износи 98%. Исти и уједно најмањи
проценат употребе сигурносних појасева на задњем сједишту је у Италији и
Хрватској и износи 62%. Према доступним подацима Хрватска и Србија имају и
најмањи проценат употребе сигурноснх појасева на задњим сједиштима (14% и
10%). Најмањи проценат употребе дјечијих сједалица у возилу у одабраним
земљама Европске Уније је у Италији и он износи 38%. За Хрватску, Чешку,
Француску и Словенију у Глобалном извјештају о безбједности саобраћаја за 2018.
годину Свјетске здравствене организације нису доступни подаци о употреби
дјечијих сједалица.
Приликом упоредне анализе индикатора употребе сигурносних појасева у
Републици Српској и одабраних земаља Европске Уније дошло се до резултата да,
према доступним подацима, Република Српска има већи проценат употребе
сигурносних појасева и на предњим и на задњим сједиштима од Италије и Хрватске.
Међутим, Република Српска има најмањи проценат употребе дјечијих сједалица за
дјецу до 12 година. Овдје је важно нагласити да за Хрватску, која је заузела
последње мјесто приликом упоредне анализе доступних података о употреби
сигурносних појасева на предњем и задњем сједишту не постоје доступни подаци о
употреби дјечијих сједалица. Италија, која је према добијеним подацима имала
мањи проценат употребе сигурносних појасева на предњем и задњем сједишту, у
односу на Републику Српску, има већи проценат употребе дјечијих сједалица.
Када је ријеч о земљама које имају већи проценат употребе сигурносних појасева
на предњим и задњим сједиштима најближа Републици Српској је Грчка. Међутим,
овдје је важно нагласити да су за Грчку анализирани резултати из 2009. године, док
су анализирани подаци за Републику Српску из 2017. године. Република Српска је
по употреби дјечијих сједалица најприближнија Италији, која има нешто већи
проценат употребе дјечијих сједалица у возилима, у односу на Републику Српску.
5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Резултати добијени упоредном анализом вриједности индикатора показују да су
у Републици Српској најниже вриједности употребе заштитних система за дјецу, у
поређењу са одабраним земљама Европске Уније.
Иза Републике Српске су по проценту употребе сигурносних појасева у
одабраним земљама Европске Уније само Италија и Хрватска, али треба нагласити
да се Република Српска налази знатно иза водеће Њемачке.
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У односу на друге земље, осим Хрватске и Италије, Република Српска значајно
заостаје у примјени сигурносних појасева на предњим и задњим сједиштима, што
указује на потребу провођења активности са циљем подизања свијести о значају
употребе сигурносних појасева и дјечијих сједалица.
Кључни партнери за глобалну безбједност на путевима слажу се да је сада прави
тренутак за убрзано улагање у безбједност на путевима у неразвијеним и средње
развијеним земљама, као и за развој одрживих стратегија и програма безбједности
на путевима који би преиспитали однос учесника у саобраћају, подстакли
коришћење јавног превоза и промијенили приступ мјерењу националног напретка у
политици транспорта. Главни фактори ризика су схваћени у оној мјери у којој су
обезбијеђене ефикасне методе за њихово рјешавање. Сарадничка структура је
успостављена како би окупила кључне међународне субјекте, финансијере, цивилна
удружења, а утврђен је и начин финансирања за подршку убрзаном улагању и
активностима. Политичка воља и адекватни финансијски ресурси су кључни
елементи који још увијек недостају (Липовац и др., 2014)
Приказане вриједности посматраних индикатора на нивоу Републике Српске су
заправо одраз стања ових индикатора у локалним заједницама. Стога, да би се
вриједности ових индикатора приближиле нивоу у земљама Европске Уније,
потребно је предузети различите ефикасне мјере, прије свега на локалном нивоу.
Приоритет Републике Српске, у овом тренутку, представља унапређење нивоа
безбједности саобраћаја у виду повећања процента возача који поштују прописе у
вези употребе сигурносних појасева на предњим и задњим сједиштима, као и
безбједног превожења дјеце у возилима, посебно ако се има у виду да Република
Српска има најмањи проценат употребе дјечијих сједалица, у односу на развијене
државе са којима је вршено поређење у овом раду. У усвојеној методологији
предложено је мјерење индикатора везаних за системе заштите и понашање
учесника у саобраћају (брзина и алкохол) два пута годишње. Исто то се може
планирати и спроводити кроз различите пројекте, рад полицијских управа и савјета
за безбједност саобраћаја на нивоу локалних заједница и периодично објављивати
добијене резултате. На овај начин би се подстакло „такмичење“ између локалних
заједница (полицијских управа) ко има боље вриједности индикатора, а све са
циљем побољшања нивоа безбједности саобраћаја на путевима у посматраним
јединицама.
Примјеном кампања, најбоље провјерене праксе из одабраних земаља и других
мјера за подизање свијести о значају правилног понашања у саобраћају и употребе
сигурносних појасева и дјечијих сједалица могуће је утицати на ниво безбједности
саобраћаја најприје на локалном, а затим и на ширем нивоу. Дакле, једино радом у
складу са већ добро познатом крилатицом „мисли глобално, дјелуј локално“ могуће
је достићи ниво безбједности саобраћаја у земљама Европске Уније.
6.
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НЕГАТИВАН УТИЦАЈ ЈАВНИХ ЛИЧНОСТИ НА ПРАВИЛНЕ
СТАВОВЕ О БЕЗБЕДНОМ УЧЕШЋУ У САОБРАЋАЈУ
NEGATIVE IMPACT OF PUBLIC PERSONALITIES TO THE
CORRECT ATTITUDES FOR SAFE PARTICIPATION IN TRAFFIC
Игор Милановић1, Ивица Ристић2, Милош Стојановић3, Братислав Лукић4
Резиме: Правилан став о безбедном понашању у саобраћају је важна компонента да се у
саобраћају нађу безбедни учесници. У време све већег електронског праћења медија,
друштвених мрежа и сл. на готову целокупну популацију негативан утицај на став грађана
исказују и јавне личности као и представници јавног сектора својим понашањем на медијима
које није у складу са прописима. Предмет овог рада је утицај које имају јавне личности или
представници јавног сектора и поистовећивање са њима у делу који се односи на поштовање
саобраћајних прописа. Негативан утицај јавних личности се пре свега огледа у невезивању
сигурносног појаса, кретању већом брзином од дозвољене и проласку на црвени сигнал на
семафору. Циљ израде рада је да се покуша утицајем на медије али и целокупну јавност,
скренути пажња на негативну страну утицаја јавних личности у погледу поштовања
саобраћајних прописа. Смањењем тог утицаја, јавним приказивањем чак и санкционисања
јавних личности када свесно крше прописе, сигурно ће се смањити број прекршаја у
саобраћају и незгода пре свега код младих лица. У раду су приказани и резултати анкетног
истраживања о начину и врсти утицаја, као и предлозима за његово смањење које је
спроведено са грађанима различите старосне доби и образовања. У закључку рада су
предложене неке од мера како спречити овакву врсту утицаја и повећати безбедност у
саобраћају.
Кључне речи: став, јавне личности, саобраћајни прописи
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НЕГАТИВАН УТИЦАЈ ЈАВНИХ ЛИЧНОСТИ НА ПРАВИЛНЕ СТАВОВЕ ЗА БЕЗБЕДНО УЧЕШЋЕ
У САОБРАЋАЈУ

Abstract: Safety on the road is a major concern not only for traffic officials but indeed for all road
users. The right attitude of safe behavior in traffic is crucial factor for all participantsand their safety
in traffic. Nowadays, there is a common practice of electronic following the media, social networks
etc, almost every human being is under the influence of celebrities and their personal attitude, and
the Public officials representatives are giving the bad examples of their behavior in traffic when they
do not obey Traffic rules. The essential topic of this written work is what sort of influence on public
have celebrities and Public officials representatives when they obey or not the traffic rules, because
many people are copying their attitudes and behavior. Negative influence of celebrities is visible in
the examples of not fasting the belt during driving, speeding over the limit and passing through the
red light. The aim of this work is to rise up the awareness of the public that the bad influence of
celebrities is giving large impact on Traffic rules that must be obeyed. If there is a possibility to
reduce that influence by pointing at them as a bad role model or make them to take responsibility
for their mistakes by penalizing them, there would be less traffic violations and accidents made by
teenagers and young people. The research is made with people of various age and educational level.
In summary, there are some suggested measurements of how to prevent this type of influence and
increase Road Safety.
Keywords: attitude, public figures, traffics regulations

1.

УВОД

Када се каже безбедан возач, мора се на уму имaти испуњење важних услова као
што су поседовање знања, возачких вештина али и правилног става возача,
понашања и навика. Некада је негативан став и најважнији покретач да возач, иако
располаже знањем прописа и возачким вештинама, крши саобраћајне прописе и
често изазива саобраћајне незгоде.
Велики утицај на мишљење и ставове грађана се остварује путем телевизијског
садржаја, интернета, разних друштвених мрежа и сл.
Утицаји на формирање правилног става су различити у зависности од година
старости, стања породице, школства, медија и сл. Процес формирања става је
сталног карактера (Florescu, 2014).
У последњем периоду, медији имају велики утицај на грађане, а самим тим и на
возаче. Јавно мњење представља арену у којој се одвија јавна дебата и формирају
мишљења о питањима од општег значаја (Покрајац, 2010).
Често се може чути и да „Живимо у времену медија“, „Медији су други израз за
научно-технолошку револуцију“, као и „Нови век је век медија“ (Ђорђевић, 2011:
475).
Медији имају велики утицај на грађане, те се и каже да стварају „хипнотисану
масу“, при којој се критички ум маргинализује, култура банализује а образовање
снижава (Продовић-Милојковић и Миладиновић, 2014).
Млади често знају бити најподложнији утицају медија. Млади који проводе
много сати испред телевизора, рачунара и сл, немају своје сопствене скале
вредности, тако да имају тенденцију копирања у више наврата (Ghita, 2016).
Интернет је постао стално и свуда доступан. Утврђено је да млади интернет
користе више пута у току дана, као и да социо-демографске варијабле: пол, разред,
школски успех и место становања, у највећој мере не утичу на употребу овог, све
популарнијег, медија. (Павловић и Стојановић, 2016)
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Поред негативног, медији сигурно имају и велики позитиван утицај на грађане а
тиме и на возаче. Гледање одређених телевизијских садржаја може резултирати
позитивним променама у социјалном и емоционалном понашању младих особа
током период раног детињства (Поповић-Ћитић, 2012)
Управо утицај које имају јавне личности и представници јавног сектора и
поистовећивање са њима у делу који се односи на непоштовање саобраћајних
прописа је предмет овог рада. Најчешћи прекршаји који се могу видети на медијима
су пролазак на црвени сигнал на семафору, невезивање сигурносног појаса, вожња
већом брзином од дозвољене и сл.
Циљ рада је да се покушајем утицаја на медије али и становништво, скрене
пажња на негативну страну утицаја јавних личности у погледу поштовања
саобраћајних прописа.
У склопу израде рада биће представљени и резултати анкетног истраживања које
је спроведено са 80 лица, којим се желело чути мишљење грађана о овој теми, а биће
приказани и неки примери кршења прописа јавних личности.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

У циљу препознавања и разумевања величине проблема, истраживање је
обављено путем анкетирања становништва, као и анализом појављивања јавних
личности у медијима, а тиче се учешћа у саобраћају.
Анкетно истраживање је било анонимно и спроведено у Врању са 80 лица разне
старосне доби, пола и образовања.
Од укупног броја испитаника, 44 лица је било мушког а 36 лица женског пола.
Са средњим стручним образовањем је било 42, а са вишим и високим 38 лица. Из
старосне групе млађе од 25 година било је 12 лица, старости 26-35 година 10 лица,
36-45 година 14 лица, 46-55 година 21 и старости преко 56 година 23 лица.
Како би се чуло и мишљење јавности и то „обичних грађана“, припремљен је
анкетни упитник у коме су грађанима постављена 5 питања и то:
1. Да ли по Вама јавно приказивање кршења саобраћајних прописа у медијима
утиче на грађане да и они раде исто?
2. На коју старосну групу се остварује највећи негативан утицај јавним
приказивањем кршења саобраћајних прописа у медијима?
3. Уколико видите да полиција, која треба да спречава кршење прописа, сама
јавно крши саобраћајне прописе Ви ћете:?
4. Највећи негативан утицај на ставове о безбедном учешћу у саобраћају, јавним
кршењем саобраћајних прописа, по Вама ко има?
5. Уколико по Вама јавно приказивање кршења саобраћајних прописа има
утицаја на грађане, како спречити тај утицај?
Код анализе појављивања јавних личности у медијима, акценат је пре свега дат
на новинским чланцима који су објављени у писаним или електронским медијима.
Поред овога, важан извор за истраживање био је најпопуларнији интернет сервис за
размену и преглед видео материјала – youtube.
Приликом прегледа овог интернет сервиса, тежиште је било на прегледу неких
емисија која се приказују на телевизијама са националном фрекфенцијом, јер се
поред интернета овај видео материјал приказивао и имао своје гледаоце поред ТВ
екрана.
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Аутори напомињу да се ради о анализи доступних чланака у медијима, те да то
нису и крајњи исходи код правосудних органа. Управо се и жели показати утицај
медија одмах након незгоде или тежег прекршаја.
3.

РЕЗУЛТАТИ СПРОВЕДЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА

На прво питање (Да ли по Вама јавно приказивање кршења саобраћајних прописа
у медијима утиче на грађане да и они раде исто?) највећи број испитаника (52 или
65%) је дало потврдан одговор. Да јавно приказивање кршење прописа нема утицаја
изјавило је 7 лица или 8,75%, док је 21 лице (26,25%) дало други одговор.
Код другог питања, дати су и понуђени одговори, а резултати су приказани на
слици:

%

На коју старосну групу се остварује највећи негативан утицај јавним
приказивањем кршења саобраћајних прописа у медијима?
60,00

57,50

40,00

27,50

20,00
0,00

Деца и
омладина
до 18
година
старости

Млади 1930 година
старости

5,00

1,25

Старосна
група 3150 година
старости

Старсна
група
преко 51
године
старости

8,75

Немају
утицаја

Слика 1. Процентуални приказ одговора на питање број два из анкете

На питање број 3 (Уколико видите да полиција, која треба да спречава кршење
прописа, сама јавно крши саобраћајне прописе Ви ћете:?) понуђени су различити
одговори. Највећи број испитаника (49 или 61,25%) је изјавило да би наставило да
се придржава саобраћајних прописа. Да би фотографисало прекршај и пријавило
исти изјавило је 23 испитаника или 28,75%, док је 6 испитаника (7,5%) изјавило да
би почео да крши прописе, јер то и сама полиција ради. Остала два испитаника је
дала другачије одговоре.
Код четвртог питања (Највећи негативан утицај на ставове о безбедном учешћу
у саобраћају, јавним кршењем саобраћајних прописа, по Вама ко има?) дата је
могућност испитаницима да поред понуђеног одговора упишу број од 1 до 5 чиме
би оценили величину утицаја и то оценом 5 за највећи а 1 на најслабији утицај.
Узимајући средње вредности за понуђене одговоре, добијени резултати су
приказани на следећој слици. Код четвртог питања, понуђени одговори су тако
направљени сагледавајући неке заједничке карактеристике групе. Тако су у првој
групи сврстани певачи и учесници ријалити програма. Заједничко овој групи је да
су често у медијима, имају добру зараду а често, изузимајући један део естраде,
немају неку школу и знају бити склони инцидентима. У другу групу су сврстани
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политичари, који су такође често у медијима, имају великог утицаја али су и они
склони инцидентним ситуацијама. У трећу групу су сврстани остале јавне личности
као што су спортисти, глумци и сл. Припадници јавног сектора као што су
припадници министарстава, јавних предузећа и сл. су били четврти понуђени
одговор, док су у петој групи јавне личности са локала.

средња оцена

Највећи негативан утицај на ставове о безбедном учешћу у саобраћају,
јавним кршењем саобраћајних прописа, по Вама ко има?
5,00

4,33

3,96
2,89

4,00
3,00

2,95

2,65

2,00
1,00
0,00

Певачи и
учесници
ријалити
програма

Политичари

Остале јавне
личности –
глумци,
спортисти...

Јавне личности
Припадници
са „локала“
јавног сектора –
полиција,
судство...

Слика 2. Одговори на питање број четири из анкете

Питањем број пет (Уколико по Вама јавно приказивање кршења саобраћајних
прописа има утицаја на грађане, како спречити тај утицај?) желео се чути мишљење
испитаника о томе како спречити негативан утицај јавних личности.
Уколико по Вама јавно приказивање кршења саобраћајних прописа има
утицаја на грађане, како спречити тај утицај?
%
43,75
50,00
32,5
40,00
21,25
30,00
20,00
2,5
10,00
0,00
Законом
забранити
приказивање

Казнити
Шта год
починице
урадили њима
прикупљањем се на пут не
доказа преко
може стати
медија

Немају
утицаја

Слика 3. Процентуални приказ одговора на питање број пет из анкете

Највише испитаника (35 или 43,75%) је дало одговор да се починиоци прекршаја
требају казнити прикупљањем доказног материјала преко медија који су то
објавили.
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Нешто мањи број испитаника (17 или 21,25%) је предложило да се измени закон
који би забранио јавно приказивање прекршаја. Да се јавним личностима „шта год
урадили не може стати на пут“ изјавило је 26 испитаника или 32,5%, док је осталих
четири испитаника имало другачије одговоре.
Приликом истраживања медија, аутори су за писање рада били подстакнути
последњим у низу примера који је запрепастио јавност у Србији, а то је саобраћајна
незгода коју је доживео певач Д. Л. у октобру 2018. године. Певач који пуни хале на
концертима за које узима велике хонораре, чије песме на интернету имају на
милионе слушања, доживео је незгоду.

Слика 1. Певач Б. Р. у бахатом претицању на раскрсници

Међутим, ово није једини случај. На једној нашој телевизији са националном
фреквенцијом постоји емисија која чак приказује и рангира јавне личности ко више
крши прописе у саобраћају. Иако новинари који воде емисију говоре да је лоше то
што јавне личности раде, ипак се та емисија приказује и има велику гледаност. Тако
се могло чути да је певач Т. Р. „Ђани припит прошао кроз црвено светло“
(https://www.youtube.com/watch?v=PJ9peulr4_o, 20.12.2015.), „К. К. крши
саобраћајне
прописе...“
(https://www.youtube.com/watch?v=28u-uI6pnNM,
10.10.2018.), док се по бахатости издвајају „Б. Р. замало погинуо током насилне
вожње“ (https://www.youtube.com/watch?v=BDKOX2JJJ9Y, 17.05.2017.), као и
глумац С. Т. који је два пута, певачица М. Ш. Четири, а њена колегиница Н. Б. пет
пута прошла на црвени сигнал семафора у току једне вожње.
4.

ДИСКУСИЈА

Код анализе анкете, можда је било и очекивано да је већина испитаника дало
потврдан одговор на питање да ли јавне личности кршењем прописа негативно
утичу на јавност. Међутим, поред 65% чисто потврдних одговора и остали одговори
би се могло рећи да су потврдни уз одређене коментаре (индивидуално; утиче
некажњавање истих после приказивања; можда грађанима до 18 година старости и
сл).
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Осим разлике у одговору лица са средњом стручном школом, где је 5 испитаника
дало негативан одговор, насупрот двоје са високом стручном спремом, у осталим
категоријама су одговори готово идентични. Уколико би се и остали дописани
одговори сматрали и позитивним, добија се преко 90% испитаника који имају
мишљење да јавне личности кршењем прописа негативно утичу на јавност да и они
раде исто.
Одговори на друго питање говори нам да су најмлађи уједно и најугроженији
када је у питању негативан утицај јавних личности. Готово 60% испитаника је дало
одговор да су најподложнији утицају управо млади старости до 18 година, док су
млади старости 19-25 година подложни утицају по мишљењу 27,5% испитаника.
Пошто млади учествују у незгодама у много већем проценту него што су учесници
у популацији возача, податак да укупно 85% испитаника мисли да су млади до 25
година најугроженији, још више забрињава. Да су млади од 19-25 година
најподложнији негативном утицају мисли дупло више мушкараца него жена
испитаника, док 30 лица са високом стручном школом у односу на 18 са средњим
образовањем мисли да су најподложнија лица из најмлађе категорије. Гледајући
старосну категорију испитаника, њих 10 старости од 35-45 година су мишљења да
су најмлађи најугроженији, док само двоје мисли да су то лица старости 31-50
година тј. старосној групи где и они припадају. Да нема утицаја јавних личности као
одговор једино је дао део лица са средњом школом, док су сви са високим
образовањем изјавили да негативан утицај постоји.
Да их не би пореметило у придржавању прописа, уколико би видели негативно
понашање припадника полиције, мишљења је преко 60% испитаних, што је добро.
Да би фотографисало прекршај и пријавило исти изјаснило се 16 мушкараца
наспрам 7 жена, као и 15 лица са високом у односу на 8 лица са средњом школом.
Код старосне структуре испитаника, готово да нема разлике.
Код четвртог питања испитаници су додељивали оцене у зависности од њиховог
мишљења колики је утицај на јавност. Највећа оцена 5 се додељивала за највећи а
оцена 1 за најмањи утицај. Можда и очекивано највећу оцену као знак највећег
негативног утицаја на јавност добили су певачи и учесници ријалити програма 4,33.
Након њих, такође можда очекивано, највећи негативан утицај по мишљењу
испитаника имају политичари са просечном оценом 3,96. Ово се може протумачити
тако да лица која имају доста новца и утицаја имају и највећи негативан утицај када
јавно крше прописе. Уједначен утицај, са сличним средњим оценама, нешто мањим
од 3, добиле су остале три категорије.
Петим питањем се желело чути мишљење како спречити овакав негативан
утицај. Највећи број испитаника су мишљења да се јавне личности требају
санкционисати, готово су истоветни одговори када се сагледава категорија
испитаника, па је 18 мушкараца и 17 жена дало овај одговор, 19 лица са високом и
16 са средњом школом, док је готово сваки други испитаник у свим старосним
категоријама овако одговорио. Ово је можда и приказ гнева јавности који желе да
се стане на пут јавном бахаћењу. Интересантно је да су једино лица старости 46-55
година у нешто већем броју изјавила да се јавним личностима не може стати на пут,
шта год им се урадило. Овај одговор је направио и разлику када је пол у питању, па
је 18 лица мушког и свега 8 женског пола дало одговор да се јавним личностима не
може стати на пут. Код испитаника различитог степена образовања овај одговор био
је готово у истом броју.
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Након незгоде певача Д. Л, јавност га је сажаљевала, али да ли се овакав исход
могао наслутити? Људско је биће, доктори су се борили за његов живот и спасили
га, али да ли је некоме можда у том тренутку била потреба операциона сала, боца
крви и сл., а њега је управо прередио овај певач? Анализом и других чланака у
новинама пре незгоде, могла се иста и наслутити. Пре незгоде се писало: „Наш певач
снимљен како ШМРЧЕ КОКАИН, па поручио да је то данас НОРМАЛНО“
(https://www.blic.rs/zabava/nas-pevac-snimljen-kako-smrce-kokain-pa-porucio-da-je-todanas-normalno-video/gfscgxx, 25.07.2018.), „БАХАТО! Д. Л. ДИВЉА на аутопуту!“
(https://www.svet.rs/vesti/estrada/bahato-darko-lazic-divlja-na-autoputu-pogledajtesokantan-snimak, 27.10.2017.), „Д. Л. дивља на мотору без кациге!“
(https://www.svet.rs/vesti/estrada/grand-ce-se-izviniti-u-njegovo-ime-darko-lazic-divljana-motoru-bez-kacige, 31.11.2011.), „ПРЕВРШИО СВАКУ МЕРУ! Д. Л. пије алкохол
из тањира!“ (https://www.srbijadanas.com/vip/vip/prevrsio-svaku-meru-darko-lazicpije-alkohol-iz-tanjira-foto-2017-01-23, 23.01.2017.)...
После незгоде су се могли наћи следећи наслови: „НИЈЕ ПРВИ ПУТ ДА ИДЕ
ТАКО БРЗО - Он не вози, он колима и мотором ЛЕТИ“
(https://www.blic.rs/vesti/hronika/nije-prvi-put-da-ide-tako-brzo-komsije-darka-lazicaon-ne-vozi-on-kolima-i-motorom/x5yq8l3, 24.10.2018.), „КАКО ЈЕ ДОШЛО ДО
СТРАВИЧНЕ НЕСРЕЋЕ, Д. Л. НИЈЕ БИО ВЕЗАН“ (https://www.blic.rs/vesti/
hronika/kako-je-doslo-do-stravicne-nesrece-darko-lazic-nije-bio-vezan-automobil-seprevrnuo/dlr4m30, 23.10.2018.)...
Да је тог дана неко други недужан страдао, да ли би неко осетио грижу савест
што није реаговао раније и спречио овакво бахаћење?
5.

ЗАКЉУЧАК

Спроведено истраживање али и уопште мишљење јавног мњења, које се може
чути кроз разне коментаре на друштвеним мрежама и сл, говори нам да јавне
личности, непрописним понашањем које се приказује на медијима, имају велики
утицај на становништво.
Млади, као лица који тек изграђују своје ставове, су нажалост најугроженији у
саобраћају. Свако четврто погинуло лице у саобраћајној незгоди био је млади
учесник у саобраћају, док је међу повређеним лицима свако треће било млади
учесник у саобраћају (старости од 15 до 30 година) (АБС, Радна свеска за полазнике
семинара унапређења знања из безбедности саобраћаја, 71).
Често је улога медија, када су млади у питању значајнија и од улоге породице,
школе и других институција (Продовић-Милојковић и Миладиновић, 2014).
Медији, изношењем позитивних или негативних садржаја, креирају свакодневни
живот али и утичу на обликовање мишљења, ставова и понашања младих.
У спроведеном анкетном истраживању, податак да чак 85% испитаника мисли
да приказивање кршења прописа од стране јавних личности има негативан утицај
на младе, уз чињеницу о великој угрожености младих у саобраћају, свакако
забрињава.
Поставља се питање, како бар један од ових утицаја на становништво, а посебно
младу популацију спречити. Наиме, кршење прописа од стране јавних личности
често можемо и видети. Испитаници, скоро њих половина, су исказали жељу да се
јавне личности санкционишу на основу приказаног видео материјала. Међутим, да
ли се то и званично може урадити?
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У једном објашњењу из МУП-а дато једном медију, могло се чути да ти снимци
нису валидан доказ на суду јер немају време, место и сл. Да ли је то заиста тако?
Међутим на тим истим медијима се могло видети да је поднета кривична пријава
против човека који је мучио коња у Јагодини (https://www.blic.rs/vesti/srbija/pravdakrivicna-prijava-zbog-zlostavljanja-konja/ebqh29e, 13.01.2019.), било је примера да је
и у Мионици удружење за заштиту животиња поднело пријаву против мучитеља
животиња и то све на основу снимка на друштвеној мрежи. Како се сада та лица
могу (наравно да се и требају) гонити, када и на тим снимцима такође нема ни
времена ни места дешавања?
Треба напоменути да добар део јавних личности поштује прописе, али да један
део крши прописе и ствара криву слику о свим јавним личностима. У последњем
периоду су две јавне личности (познати певач и водитељка) страдале у саобраћају
(погибија и тешка телесна повреда), а први резултати истраге говоре да нису
одговорни.
Несанкционисање јавних личности, чак и при редовним контролама саобраћаја,
њима даје „ветар у леђа“. Постају свесни да могу кршити прописе и да знају да их
нико неће гонити. Када то виде грађани, део њих постаје свестан чињенице да смо
пред законом „сви једнаки али су неки једнакији“, док посебно млади, у њима виде
идоле и узоре како се треба понашати. Управо ти „узори“ код младих, који због
недефинисаног
самопоуздања,
недовољне
развијене
самосвести
и
самокритичности, непознавања својих граница могућности, доводе до тога да се
млади одлучују да не поштују прописе. То непоштовање често зна да се заврши и
трагично и онда млади живот буде уништен.
Уколико се желимо угледати на развијене земље видећемо да је најбољи играч
голфа
ухапшен
на
Флориди
због
вожње
у
пијаном
стању
(https://www.slobodnaevropa.org/a/28516912.html, 15.01.2018.), док је министарска у
Шведској поднела оставку када је приликом контроле саобраћаја утврђено
присуство алкохола у организму (http://www.novimagazin.rs/svet/svedska-ministarkapodnela-ostavku-zbog-voznje-u-alkoholisanom-stanju, 15.01.2018.). Да ли се овакав
начин рада може очекивати и у Србији?
Да ли се може утицати и на медије? Гледаност је вероватно најважнији репер у
раду медија. Овим приказивањем се често подиже та гледаност, тако да
неприказивањем ових снимака гледаност би вероватно опала, што медију није циљ.
Предлог аутора је да се мора на свим пољима показати иницијатива. Можда би
требало да МУП покуша прикупити доказе и бар неког од јавних личности
санкционисати. Требало би и утицати на медије да су људски животи најважнији и
да се ти садржаји не приказују, али би могао и законодавац размотрити мишљење
јавности да се и законом такво приказивање забрани.
„Зли језик који није кажњен ујутру, учиниће рђаво дело увече.“ (Лао Це)
6.
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PRIMENA HIJERARHIJSKIH MODELA ZA PREDIKCIJU
SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U URBANIM SREDINAMA
APPLICATION OF HIERARCHICAL MODELS FOR THE
PREDICTION OF ACCIDENTS IN URBAN AREAS
Miloš Pljakić1, Dragan Jovanović2, Boško Matović3, Svetlana Bačkalić4, Spasoje
Mićić5
Rezime: Hijerarhijski modeli pružaju pomoć istraživačima, koji se susreću sa različitim analitičkim
ograničenjima, kako bi omogućili razvoj pouzdanih prediktivnih modela i istražili određene faktore
koji utiču na frekvenciju saobraćajnih nezgoda. Cilj ovog rada je primena prediktivnih modela kako
bi se identifikovali faktori koji utiču na frekvenciju saobraćajnih nezgoda u okviru saobraćajnih zona
na području grada Novog Sada. Modeli koji su primenjeni nad prikazanim setom podataka su
Bajesov višestepeni Poasonov model kao i Bajesov višestepeni negativni binomni model. Na osnovu
kriterijumu za odabir modela, najbolje performanse ima Bajesov višestepeni negativni binomni
model, gde su predstavljeni svi uticajni faktori. Rezultati ovog istraživanja mogu biti od velike
koristi za lokalnu zajednicu u cilju planiranja preventivnih mera koje je potrebno sprovesti na
određenoj lokaciji.
Ključne reči: Hijerarhijski modeli; Saobraćajne zone; Novi Sad;
Abstract: Hierarchical models helped researchers which have computational constraints and allow
researchers and practitioners to develop more realistic prediction models and they are examining
factors which influence on the frequency road accidents. The aim of this paper is the application of
1
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predictive models in order to identify factors that influence the frequency of traffic accidents within
the traffic analysis zones in the urban area of the city of Novi Sad. The models applied with set of
data are the Bayes Multilevel Poisson model and the Bayes Multilevel Negative Binomial model.
Based on the model selection criteria, the best performance has the Bayes Multilevel Negative
Binomial model, where all influential factors are presented. The results of this research can purpose
to the local community in order to plan preventive measures that need to be implemented at a
particular site.
Keywords: Hierarchical Bayes models; Traffic analysis zones; Novi Sad;

1.

UVOD

Poslednjih nekoliko godina zabeležen je porast stepena urbanizacije u razvijenim
zemljama što predstavlja ogromne izazove za saobraćajni sistem. Prema dosadašnjim
istraživanjima procenjuje se da broj stanovnika u ubranom području raste oko 4% godišnje
i da će do 2045. godine više od polovine stanovništva živeti u gradovima posebno kada su
u pitanju nerazvijene zemlje (UNDESA 2009). Da bi se zadovoljile potrebe stanovništva
u urbanim sredinama mnogi gradovi povećavaju kapacitet svoje putne infrastrukture što
često dovodi i do povećanja mobilnosti stanovništva. Kao rezultat toga, mobilnost
stanovništva kao mera izloženosti, direkto utiče na frekvenciju saobraćajnih nezgoda što
predstavlja socijalna, ekonomska i zdravstvena opterećenja koja nameću velika
ograničenja održivom razvoju.
U ovom trunutku, bezbednost saobraćaja u urbanim sredinama je postala istaknuti
društveni problem, izazivajući velike ekonomske gubitke i ljudske žrtve. Uvažavajući ove
činjenice, analiza saobraćajnih nezgoda u urbanim sredinama postala je sve značajnija.
Analiza saobraćajnih nezgoda u urbanim sredinama može se posmatrati sa makro, mezo i
mikro nivoa jednog posmatranog područja. Analize na makro nivou imaju za cilj da
pronađu vezu između agregiranog broja nezgoda i prostornih karakteristika koje modeluju
neki prostorni entitet. Do sada, ove analize sprovedene su na raznim prostornim entitetima
kao što su države (Aguero-Valverde and Jovanis, 2006), regioni i oblasti (Amoros et al.
2003; Huang et al., 2010), saobraćajni distrikti (Cai et al., 2017), saobraćajne zone (Ng et
al., 2002; Siddiqui and Abdel-Aty, 2012; Pulugurtha et al., 2013; Pljakić et al., 2018) i
blokovi (LaScala et al., 2000; Loukaitou-Sideris et al., 2007;). Prema dosadašnjim
istraživanjima, saobraćajne zone predstavljaju najpovoljnije entitete za predikciju
saobraćajnih nezgoda sa marko nivoa. Saobraćajne zone su statističke prostorne jedinice
koje određuju državni organi u cilju prikupljanja podataka u oblasti saobraćaja.
U procesu analize saobraćajnih nezgoda, prediktivni modeli imaju široku primenu u
proceni frekvencije saobraćajnih nezgoda na određenim prostornim jedinicama (Quddus,
2008; Lee et al.,2014a,b). Dosadašnje studije razmatrale su: ukupan agregiran broj
saobraćajnih nezgoda (Rhee et al. 2016; Zhai et al.2018), agregiran broj saobraćajnih
nezgoda sa pešacima (Siddiqui and Abdel-Aty, 2012; Wang et al., 2016), agregiran broj
saobraćajnih nezgoda sa biciklistima ( Lee et al., 2015; Saha et al., 2018), kao i saobraćajne
nezgode prema posledicama (Guo et al., 2016; Xie et al., 2019). Rezultati ovih studija
ukazali su na uticaj određenih faktora na frekvenciju saobraćajnih nezgoda, što je od
izuzetne koristi za područja na kojima je sprovedena analiza. Jedno od ograničenja
dosadašnjih studija jesu baze podataka iako su studije sprovedene na području razvijenih
zemalja. Srbija, zemlja u razvoju, takođe se suočava sa ovim problemom posebno kada su
u pitanju urbane sredine. U ovom rada posmatrano je urbano područje grada Novog Sada
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koje poseduje određeni set podataka na kome se mogu primeniti odgovarajući prediktivni
modeli.
Predikcija saobraćajnih nezgoda najčešće se sprovodi odgovarajućim tradicionalnim
modelima kao što je Poasonov regresioni model ili Negativni-binomni prediktivni model.
Međutim, Bajesov okvir u prediktivnim modelima je predložen od strane drugih autora
kao zamena za tradicionalne modele (Park and Lord, 2007; Ma et al., 2008; El-Basyouny
and Sayed, 2010). Razlika između Bajesovih hijerarhiskih modela i tradicionialnih modela
se ogleda u tome da modeli pružaju bolju fleksibilnost i optimizaciju rezultata u poređenju
sa drugim modelima. Hijerarhijski Bajesovi modeli imaju široku primenu za predikciju
agregiranog broja saobraćajnih nezgoda (Siddiqui and Abdel-Aty, 2012; Deublein et al.,
2013). Hijerarhiski modeli mogu da se bave problemima nad-disperzije usled prostorno
specifičnih atributa i varijacija koje se javljaju u prebrojivim podacima zavisne
promenljive kao što je frekvencija saobraćajnih nezgoda. U metodološkom okviru analize
ovaj problem se rešava generisanjem velikog broja uzorka iz uslovne distribucije
upotrebom Markov Chain Monte-Carlo (MCMC) algoritama. Za potrebe ovog istraživanja
korišćeni su Poasonov i negativni binomni model koji su sprovedeni u okviru bajesovih
simulacija sa MCMC algoritmom.
Primarni cilj ovog istraživanja je da identifikuje faktore koji utiču na saobraćajne
nezgode na makro nivo, posmatrajući saobraćajne zone u Novom Sadu na osnovu
raspoloživog seta podataka. Rezultati ove analize mogu biti od velike koristi za lokalnu
zajednicu u cilju planiranja preventivnih mera koje je potrebno sprovesti na određenoj
lokaciji.
2.
2.1.

METODOLOGIJA
Priprema podataka

U ovom istraživanju posmatrano je područje grada Novog Sada. Novi Sad je drugi
grad po broju stanovnika i površini u Republici Srbiji. Za potrebe prećenja i funkcionisanja
saobraćaja na ovom području izvršena je podela na saobraćajne zone od strane gradskih
vlasti. Kriterijumi na osnovu kojih je izvršena podela su: homogenost sadržaja, položaj u
odnosu na uličnu mrežu, statističke podele i poštovanje prirodnih i veštačkih granica. U
okviru ovog istraživanja posmatrano je 248 saobraćajnih zona koje su geopozicionirane u
softverskom paketu ArcGIS 10.1. (slika 1).
Osnov za analizu predstavljaju saobraćajne nezgode koje su se dogodile na području
grada Novog Sada u trogodišnjem periodu (2015-2017). Podaci o saobraćajnim
nezgodama preuzeti su iz Agencije za bezbednost saobraćaja Rebublike Srbije. U bazi
podataka, saobraćajne nezgode su definisane koordinate (x,y) za svaku nezgodu što
omogućava precizno geopozicioniranje u prostoru. Ovaj način sagledavanja podataka na
mapi može da predstavlja ograničenje u pogledu dodele saobraćajnih nezgoda
saobraćajnim zonama. Ovo je posebno značajno za nezgode koje se nalaze na granicama
saobraćajnih zona, pošto su granice saobraćajnih zona većinom određenje gradskim
saobraćajnicama. Međutim, u skladu sa prethodnim istraživanjima, granica saobraćajnih
zona postavljena je sredinom kolovoza što olakšava postupak da se značajno smanji ovo
ograničenje (Rhee et al., 2016).
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Slika 1. Saobraćajne zone na području grada Novog Sada

Pored agregiranog broja saobraćajnih nezgoda u radu su uključene demografske
karakteristike, karakteristike saobraćajne infrastrukture i karakteristike namene površina.
Demografske karakteristike predstavljene su kroz različite starosne grupe, zatim prema
polu kao i sama gustina stanovništva. U pogledu saobraćajne infrastrukture u ovom
istraživanju su razmatrane dužina saobraćajnica kao i broj raskrsnica u okviru jedne
saobraćajne zone. Karakteristike namene površina obuhvataju prisustvo različitih
prostornih jedinica kao što su parking prostori, autobuska stajališta, gustina stambenih
objekata kao i površina samih zona. Ove karakteristike su popisane kroz određen broj
atributativnih vrednosti i gde svaki atribut predstavlja jednu saobraćajnu zonu.
2.2.

Metodološki okvir

Prostorni autokorelisani podaci na makro nivou ne treba da budu anlizirani klasičnom
regresionom analizom pošto korelacija krši osnovnu pretpostavku regresije na kojoj je
zasnovana metoda najmanjih kvadrata (Winkelmann, 2003). Skup nezavisnih opservacija
za n lokacija se predstavlja vektorom 𝑦𝑦 = (𝑦𝑦1 , 𝑦𝑦2 , … 𝑦𝑦𝑛𝑛 )’ sa odgovarajućom srednjom
vrednošću saobraćajnih nezgoda 𝜃𝜃 = (𝜃𝜃1 , 𝜃𝜃2 , … 𝜃𝜃𝑛𝑛 )’. Ovde se počinje pretpostavkom da
za svaku lokaciju i, broj saobraćajnih nezgoda u određenom vremenskom intervalu (𝑌𝑌𝑖𝑖 )
prati nezavisnu Poasonovu distribuciju sa svojom srednjom vrednošću (𝜃𝜃𝑖𝑖 ) definisanom
regresionim modelom na sledeći način (Winkelmann, 2003):
𝜃𝜃𝑖𝑖 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑥𝑥𝑖𝑖′ 𝛽𝛽 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 )

(1)

𝜃𝜃𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 𝜗𝜗𝑖𝑖

(2)

Gde je 𝑥𝑥𝑖𝑖 = (1, 𝑥𝑥𝑖𝑖1 , … , 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 )′ vektor nezavisnih varijabli koje predstavljaju prostorno
specifične atribute, 𝛽𝛽 = (𝛽𝛽0 , … , 𝛽𝛽𝑘𝑘 ) je vektor nepoznatih regresionih koeficijenata i 𝜀𝜀𝑖𝑖
predstavlja grešku modela za lokaciju i. Srednja vrednost Poasonove distribucije može se
napisati i kao:
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Gde je 𝜇𝜇𝑖𝑖 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(xi′ β) i 𝜗𝜗𝑖𝑖 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(εi ). Na osnovu toga, 𝜗𝜗𝑖𝑖 se posmatra kao neizmerena
heterogenost zbog izostavljenih egzogenih nezavisnih varijabli. Hijerarhijska struktura
modela je sledeća:
(i)
(ii)
(iii)

𝑌𝑌𝑖𝑖 |𝜃𝜃𝑖𝑖 ~Poisson(𝜃𝜃𝑖𝑖 ),
𝜗𝜗𝑖𝑖 |𝜂𝜂𝑖𝑖 ~𝜋𝜋𝜗𝜗 (𝜂𝜂) 𝑖𝑖 𝜂𝜂~𝜋𝜋𝜂𝜂 (. )
𝑓𝑓(𝛽𝛽) ∝ 1

(3)

Ovo znači da prethodna distribucija 𝜋𝜋𝜗𝜗 se pretpostavlja za parametar greške 𝜗𝜗𝑖𝑖 , koji
zavisi od drugog parametra 𝜂𝜂, sa prethodnim 𝜋𝜋𝜗𝜗 . Pored toga, 𝑓𝑓(𝛽𝛽) označava distribuciju
regresinog parametra β za koji se obično pretpostavlja da ima normalnu distribuciju.
Normalna distribucija ukazuje da je srednja vrednost jednaka 0 a veoma velika varijansa
se pretpostvlja za svaki od regresionih parametara, npr. 𝛽𝛽𝑗𝑗 ~𝑁𝑁(0,1000). Dalje, parametar
β i 𝜂𝜂 su međusobno nezavisni.
Bazirano na okviru modela definisanog u jednačini (3), hijerarhijska Bajesova (HB)
verzija Poasonov/Gama model može da se napiše (Carlin and Louis, 2000; Rao, 2003).
(i)
(ii)
(iii)

𝜗𝜗𝑖𝑖 |𝜙𝜙, 𝛿𝛿~Gamma (𝜙𝜙, 𝛿𝛿)
𝜙𝜙~ Eksponencijal (c)
𝛿𝛿~Gamma (a,b)

(4)

Gde su 𝜙𝜙 i 𝛿𝛿 parametri oblika i veličine Gamma distribucije. Dok hiper parametri a, b
i c imaju fiksne vrednosti. Određivanjem 𝜙𝜙 = 𝛿𝛿, hijerarhijski Negativni Binomni model
se izvodi sa sledećim pretpostavkama,
𝜗𝜗𝑖𝑖 |𝜙𝜙~Gamma (𝜙𝜙, 𝜙𝜙)
𝜙𝜙~Eksponencijal (c)

(5)

Primetno je da za datu vrednost od 𝜙𝜙, 𝜗𝜗𝑖𝑖 sledi vrednost Gamma distribucije sa 𝐸𝐸[𝜗𝜗𝑖𝑖 ] =
1 i 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉[𝜗𝜗𝑖𝑖 ] = 1/𝜙𝜙.

Ovi hijerarhijski Bajesovi modeli su fleksibilniji od tradicionalnih dvofaznih
Poasonovih modela s obzirom da više faza nasumičnosti može da se razmatra (Carlin and
Louis, 2000; Rao, 2003). Ovi modeli su takođe prošireni da dozvole prostorne varijacije
za modelovanje prostorne zavisnosnti kao što su uslovni autoregresivni ili CAR modeli
(Miaou and Song, 2005).
2.2.1.

Bajesov zaključak i izbor modela

Kada se radi sa hijerarhijskim Bajesovim modelima, uslovna distribucija nije
algebarski propraćena u mnogim slučajevima kao što je to slučaj sa modelima koji su ovde
razmotreni. Ovaj problem može da se reši generisanjem velikog broja uzoraka iz uslovne
distibucije upotrebom Markov Chain Monte-Carlo (MCMC) algoritama. Iz ovih uzoraka,
uslovne količine od značaja se računju za parametre modela (Carlin and louis, 2000). U
ovom radu, se koriste MCMC algoritmi kao što su Gibbs i Metropolis-Hastings. Test
statistika 𝜈𝜈𝑖𝑖 za svaku lokaciju se takođe računa upotrebom MCMC uzoraka u cilju primene
procedura višestrukog testiranje ranije opisanih.
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3.

REZULTATI

U ovom radu primenjeni su hijerahijski Bajesovi modeli kako bi se ispitao uticaj
makroskopskih faktora na agregiran broj saobraćajnih nezgoda u urbanoj sredini.
Posmatrane jedinice u ovom radu predstavljaju saobraćajne zone koje su kreirane na
području grada Novog Sada. Modeli za predikciju, uzimaju u obzir ukupan broj
saobraćajnih nezgoda koji se dogodio u trogodišnjem periodu (2015-2017), kao zavisnu
promenljivu i demografske karakteristike, karakteristike saobraćajne infrastrukture i
karakteristike namene površina kao nezavisne promenljive. U tabeli 1. prikazana je
deskiptivna statistika promenljivih koje su posmatrane u analizi.
Tabela 1. Deskriptivna statistika varijabli koje su korišćene u analizi saobraćajnih zona
Variables
SNUkupno
DužinaMreže
VozilaPoKilometru
ParkingProstor
BUSStajališta
TrokrakeRaskrsnice
ČetvorokrakeRaskrsnice
Objekti
StambeniObjekati
EduObjekti
Stanovnika_log
Stanovništvo(0-15god)
Stanovništvo(15-65god)
Stanovništvo(>65god)

Mean
20.1
4356.4
2175.8
4.2
0.8
5.1
3.3
88.3
548.1
0.4
2.485
157.3
923.0
195.4

Std.Dev.
15.71
5187.39
1595.18
5.70
1.08
4.89
2.73
138.86
674.23
0.68
1.0359
203.88
1165.33
271.74

Min
0
134.8
43.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Max
94
46553.4
8071.2
28
6
49
19
1470
4774
3
3.8715
1328
6404
1404

U ovom istraživanju, modeli koji su primenjeni nad prikazanim setom podataka su
Bajesov višestepeni Poasonov model kao i Bajesov višestepeni negativni binomni model.
U oba modela procena koeficijenata je sprovedena generisanjem velikog broja uzoraka iz
uslovne distibucije upotrebom Markov Chain Monte-Carlo (MCMC) algoritama koji je
obuhvatao 10.000 iteracija za svaki regresioni parametar. Poređenje modela vršeno je
pomoću određenih informacionh kriterijuma, gde je konačnim rezultatima prikazan samo
devijantni informacioni kriterijum (DIC). Ovaj kriterijum je odabran za komparaciji
modela gde generalizuje hijerarhijsko modelovanje. Posebno je koristan kada se
posteriorne raspodele dobijaju simulacijom Markov Chain Monte-Carlo (Winkelmann,
2003). Rezultati ovog istraživanja ukazuju da je DIC manji kod Bajesovog višestepenog
negativno-binomnog modela pa dalja interpretacija rezultata će razmatrati ovaj model.
U modelu analize, zavisnu promenljivu predstavlja agregiran broj saobraćajnih
nezgoda po saobraćajnim zonama. Nezavisne promenljive koje su pokazale statistički
značajan uticaj na agregiran broj nezgoda su odnos frekvencije vozila i ukupne dužine
mreže, broj parking prostora po saobraćajnin zonama, broj autobuskih stajališta, broj
trokrakih raskrsnica, broj četvorokrakih raskrsnica, broj objekata namenjenih za
stanovanje, broj objekata namenjenih za edukaciju stanovništva, veličina populacije po
saobraćajnoj zoni (prirodni logaritam), broj stanovnika starosti do 15 godina i broj
stanovnika stariji od 65 godina. U tabeli 2 su prikazani analizirani faktori koji utiču na
agregiran broj nezgoda u 95 % Bajesovog intervala verodostojnosti.
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Tabela 2. Prediktivni modeli saobraćajnih nezgoda za saobraćajne zone na području
grada Novog Sada.

Bayesian multilevel poisson model
Bayesian credible interval
Std. Dev.
2.5%
97.5%
DužinaMreže
0.000000 0.000004 -0.000007
0.000007
VozilaPoKilometru
0.000187 0.000009 0.000170
0.000205
ParkingProstor
0.019392 0.000293 0.019051
0.020071
BUSStajališta
0.093586 0.000155 0.093315
0.093992
TrokrakeRaskrsnice
-0.003835 0.000131 -0.004024 -0.003626
ČetvorokrakeRaskrsnice 0.035448 0.000138 0.035159
0.035742
Objekti
-0.000051 0.000085 -0.000243
0.000112
StambeniObjekati
0.000417 0.000056 0.000293
0.000515
EduObjekti
-0.097946 0.000114 -0.098110 -0.097697
Stanovnika_log
0.102695 0.000147 0.102458
0.102950
Stanovništvo(0-15god) -0.001982 0.000187 -0.002313 -0.001569
Stanovništvo(15-65god) 0.000176 0.000067 0.000055
0.000322
Stanovništvo(>65god) -0.000406 0.000112 -0.000640 -0.000205
Constant
2.005885 0.000139 2.005634
2.006170
Over-dispersion
DIC
2513.19
Log marginal likelihood -1463.37
N
248
MCMC iterations
12500
MCMC sample size
10000
Mean

Bayesian multilevel negative-binomial model
Bayesian credible interval
Mean
Std. Dev.
2.5%
97.5%
-0.00001
0.00001
-0.00002
0.00001
0.00022
0.00003
0.00017
0.00028
0.03097
0.00017
0.03069
0.03131
0.11249
0.00028
0.11203
0.11302
-0.00423
0.00025
-0.00467
-0.00378
0.05039
0.00059
0.04930
0.05141
-0.00021
0.00022
-0.00053
0.00026
0.00038
0.00015
0.00012
0.00064
-0.07750
0.00031
-0.07819
-0.07705
0.10824
0.00022
0.10785
0.10862
-0.00149
0.00024
-0.00194
-0.00098
0.00015
0.00011
-0.00007
0.00034
-0.00072
0.00013
-0.00097
-0.00052
1.84670
0.00022
1.84633
1.84715
-0.729416 9.156956 -0.6289989 -0.8620578
1809.365
-1088.535
248
12500
10000

Regresioni koeficijenti u datam modelu su procenjeni MCMC simulacijom, gde je
svaki testiran sa 10.000 iteracija. Regresioni koeficijenti mogu se predstaviti kao Bajesov
postupak na više dijagrama koji pomaže da se vizualizuje posteriorni uzorak svakog
parametra. Dijagnostički dijagrami sadrže dijagrame o proceni koeficijenata za svaki
korak iteracije, dijagram o proceni autokorelacije i dijagram o gustini predviđenih
parametara. Na slici 2. prikazan je dijagnostički dijagram o proceni koeficijenata u toku
simulacije za sve statistički značajne varijable u odabranom modelu. Na dijagramima se
mogu videti tokovi slimulacija kao i sama odstupanja u proceni parametara.

Slika 2. Dijagnostički dijagrami statistički značajnih parametara po MCMC simulaciji
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4.

DISKUSIJA I ZAKLJUČAK

U okviru ovog istraživanja posmatrane su saobraćajne zone na području grada Novog
Sada. Analiza je sprovedena sa makro nivoa gde su primenjeni prediktivni modeli na 248
saobraćajnih zona. Cilj rada jeste da se testiraju predloženi prediktivni modeli koji su deo
hijerarhijske Bajes analize. Pored toga, u radu je ispitan uticaj faktora koji predstavljaju
određena obeležja jedne saobraćajne zone.
U dosadašnjoj literaturi često su korišćeni različiti prediktivni modeli koji posmatraju
određene prostorne jedinice u cilju analize saobraćajnih nezgoda. U ovom radu primenjeni
su Bajesov višestepeni Poasonov model kao i Bajesov višestepeni negativni binomni
model gde je procena parametara sprovedena MCMC simulacijom. Pojedina istraživanja
su istakla da hijerarhijski Bajesovi modeli su fleksibilniji od tradicionalnih prediktivnih
modela s obzirom da više faza nasumičnosti može da razmatra (Carlin and Louis, 2000;
Rao, 2003).U radu je sprovedeno poređenje modela prema DIC kriterijumu gde je
ustanovljeno da Bajesov višestepeni negativni binomni model ima bolje performanse za
odabran set podataka. Ovo se može opravdati činjenicom da su srednja vrednost i
standardna devijacija zavisne promenljive različite, što dovodi do naddisperzije podataka.
Faktori koji su pokazali statistički značajan uticaj na frekvenciju saobraćajnih nezgoda
su obeležja saobraćajnih karakteristika, demografskih karakteristika i karakteristika
namena površina. Statistički značajni faktori koji predstavljaju saobraćajne karakteristike
su odnos frekvencije vozila i ukupne dužine mreže, broj parking prostora po saobraćajnim
zonama, broj autobuskih stajališta, broj trokrakih raskrsnica i broj četvorokrakih
raskrsnica. Odnos frekvencije vozila i dužine ulične mreže unutar zone predstavlja vozila
po kilometru jednu od mera izloženosti koja ima pozitivan uticaj na saobraćajne nezgode,
što je u skladu sa prethodnim istraživanjima (Rhee et al. 2016, Xie et al., 2019). Pozitivan
uticaj na saobraćajne nezgode je zabeležen i kod broja parking prostora u jednoj zoni kao
i broj autobuskih stajališta. Ovo se može opravdati činjenicom da veći broj parking prostor
često je izgrađen u centralnim delovima grada gde je znatno veća frekvencija pešačkog i
motornog saobraćaja, slični rezultati su zabeleženi i u drugim gradovima (Chen et al.
2015). Autobuska stajališta često akumuliraju veći broj ranjivih učesnika u saobraćaju gde
nepropisane radnje, kao i njihova nepažnja često dovodi do saobraćajnih nezgoda u blizini
stajališta. Pojedina istraživanja su analizirala ovaj faktor ali nisu utvrdili vezu sa
saobraćajnim nezgodama (Rhee et al. 2016, Xie et al., 2019). Broj trokrakih raskrsnica u
okviru jedne zone ima negativan uticaj na saobraćajne nezgode, dok broj četvorokrakih
raskrsnica je pokazao pozitivan uticaj što je u skladu sa dosadašnjim istraživanjima (Wang
et al. 2016).
Faktori koji proizilaze iz demografskih karakteristika odnose se na veličinu populacije
kao i različite starosne grupe populacije koja živi u posmatranim saobraćajnim zonama.
Ukupan broj stanovništva ima pozitivan uticaj na saobraćajne nezgode, međutim
frekvencija stanovništva koje je starosti do 15 godina i starosti preko 65 godina ima
negativan uticaj na broj nezgoda. Slični rezultati su dobijeni na području Floride, gde su
obuhvaćene različite starosne kategorije stanovništva( Lee et al., 2015 ).
Karakteristike namene površina su prikazane kroz broj ukupnog broja objekata,
stambenih objekata i objekata za edukaciju. Ukupan broj objekata na jednoj saobraćajnoj
zoni nema statistički značajan uticaj na saobraćajne nezgode. Za razliku od ukupnog broja
objekata, objekti koji su namenjeni za stanovanje imaju pozitivan uticaj na saobraćajne
nezgode što se može opravdati činjenicom da u zonama gde je veći broj stambenih
objekata dolazi do veće izloženosti učesnika u saobraćaju. Objekti koji su namenjeni za
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edukaciju čine predškolske ustanove, osnovne i srednje škole. Ukupan broj ovih objekata
negativno utiče na saobraćajne nezgode gde se opravdava činjenicom da poslednjih godina
su primenjene određene mere u zonama predškolskih i školskih ustanova pa je samim tim
povećana i bezbednost saobraćaja.
Rezultati koji su predstavljeni u prethodnom delu mogu biti od izuzetne koristi za grad
Novi Sad u cilju planiranja preventivnih aktivnosti kao i sagledavanje bezbednosti
saobraćaja sa jednog makro nivo. U poređenju sa analizama na mikro nivou, analize na
makro nivou su efikasnije u pogledu identifikacije problema bezbednosti saobraćaja na
većem prostoru i imaju veću upotrebu kada je u pitanju uspostavljanje dugoročne politike
planiranja i upravljanja bezbednosti saobraćaja.
5.
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АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА ОСВРТОМ НА
ПЈЕШАКЕ КАО РАЊИВЕ УЧЕСНИКЕ У САОБРАЋАЈУ
ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENTS WITH SPECIAL EMPHASIS ON
PEDESTRIANS AS VULNERABLE TRAFFIC PARTICIPANTS
Никола Торбица1, Љубо Гламочић 2
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 %.
35%
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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.
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UTICAJ BRZINE KRETANJA VOZILA
NA ŽIVOT U LOKALNOJ ZAJEDNICI
THE IMPACT OF VEHICLE SPEED
ON LIFE IN THE LOCAL COMMUNITY
Zoran Injac1, Nenad Nešić2
Rezime: U današnje vrijeme, svijet se ubrzano urbanizuje, tako da kvalitet života stanovništa u
zajednici svakim danom postaje sve veći izazov. U literaturi, brzina kretanja vozila na putu je jedan
od glavnih faktora koji utiče na težinu povreda prilikom saobraćajne nezgode. Zanimalo nas je kakav
je uticaj brzine kretanja vozila na bezbjednost saobraćaja, urbani razvoj i mobilnost u lokalnoj
zajednici. Ovaj odnos se prvenstveno manifestuje kroz povezanost brzine kretanja vozila sa težinom
povreda u saobraćajnim nezgodama, uticaja na ugrožene učesnike u saobraćaju, štetnim emisijama
izduvnih gasova kao i ekonomskog razvoja urbanih sredina uz zadovoljavajući nivo bezbjednosti
saobraćaja. U smislu povećanja kvaliteta življenja i bezbjednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici
preporučuje se sledeće: (1) ograničiti brzinu kretanja na putevima prema riziku od nastanka
saobraćajne nezgode; (2) usvojiti smjernice za projektovanje ulica odgovarajuće širine saobraćajnih
traka i širine bankina, uključujući trotoare i mjesta za parkiranje na ulici, posebno u urbanim
stambenim zonama lokalne zajednice; i (3) brzinu kretanja u područjima sa intenzivnim ljudskim
aktivnostima, posebno pješačkom aktivnošću, treba zadržati na nivou da bude manja od 40 km/h
(poželjno 30 km/h).
Ključne riječi: brzina, bezbjednost saobraćaja
Abstract: Nowadays, the world is rapidly urbanizing, so the quality of community life every day is
becoming more and more challenging. In literature, the speed of the vehicle on the road is one of
the main factors affecting the severity of injuries in a traffic accident. We were interested in the
impact of the speed of vehicles on the safety of traffic, urban development and mobility in the local
community. This relationship is primarily manifested through the connection of the speed of vehicle
movement with the severity of injuries in traffic accidents, the impact on vulnerable road users,
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harmful emissions of exhaust gases and the economic development of urban areas with a satisfactory
level of traffic safety. In order to support increasing quality of life and traffic safety in local
community the following are recommended: (1) speed limits should be set to limit casualty risk,(2)
adopt guidelines for designing streets of the appropriate width of the traffic lanes and the width of
the shoulders, including the sidewalks and parking spaces on the street, especially in urban
residential areas of the local community, and (3) vehicle speeds in areas with intense human activity,
in particular pedestrian activity, should be maintained at a level of less than 40 km/h (preferably
30 km/h).
Keywords: Speed, Traffic Safety

1.

UVOD

Bezbjednost saobraćaja je u poslednjoj deceniji postala važna tema, naročito u
kontekstu povezanosti sa urbanim razvojem i mobilnošću, kao i uticaja na životnu sredinu
u lokalnoj zajednici. Iako je očuvanje planete i njenih resursa za buduće generacije važan
element globalnog pristupa, održavanje kvaliteta života ili življenja za stanovništo takođe
treba obezbjediti kroz unapređenje bezbjednosti saobraćaja u našim gradovima. Sa
nedavnim ekonomskim krizama koje su pogodile cijeli svijet, smanjene su i mogućnosti
da se finansijski podržavaju društvene vrijednosti. Planiranje, projektovanje i sprovođenje
urbanog razvoja lokalnih zajednica i unapređenje bezbjednosti saobraćaja su neizostavno
povezani sa održivošću života u njima. Prema Voodcock-u, "Održivost u urbanom
planiranju nastoji uspostaviti osećaj važnosti unapređenja javnog domena. To se može
dokazati efikasnom javnom transportnom mrežom, bezbjednim ulicama, jednakim
pristupom trgovinama i uslugama, kao i tradicionalnim stvarima kao što su parkovi".
Voodcock identifikuje jedan od ključnih parametara za procjenu kvaliteta planiranja
transporta kroz "smanjenje stope povređivanja". Slično tome, Svjetski poslovni savjet za
održivi razvoj u svom "Projektu održive mobilnosti" definiše smrtne slučajeve i teške
povrede u bilo kojem vidu saobraćaja kao indikator održivosti. Brzine kojom se kreću
vozila na saobraćajnicama su direktno i indirektno povezane sa ovim pitanjima.
Na primjer, stepen do kojeg postojeća ili predložena mreža puteva i urbani razvojni
tokovi doprinose stradanju u saobraćajnim nesrećama važan je element bezbjednosti u
lokalnoj zajednici. Brzina vozila je važan indikator za nastanak saobraćane nezgode, tako
da se bezbjednost saobraćaja može ugroziti ukoliko bi se približavali brzinima kretanja
vozila iznad prihvatljivog nivoa.
Takođe, kada se stanovnici ne osjećaju bezbjednim tokom pješačenja ili vožnje
biciklom u određenoj lokalnoj zajednici zbog prevelike brzine kretanja na putevima,
smanjuje se atraktivnost korišćenja tih prevoznih sredstava, čime se smanjuje spremnost
građana da ih koristi. Ovo može usporiti povećanje upotrebe tih prevoznih sredstava, što
štetno djeluje na ekološku svijest u lokalnoj zajednici kroz smanjenje proizvodnje
ugljenika i drugih štetnih gasova. Veća brzina vozila povezana je sa većom potrošnjom
goriva, a samim tim i sa većim emisijama izduvnih gasova koji takođe djeluju na očuvanje
prirodne sredine.
Isto tako se pokazalo da moderne i tradicionalne četvrti u SAD postaju poželjne
stambene lokacije, uglavnom na osnovu prohodnosti naselja. Shodno tome, ekonomska
privlačnost novo-izgrađenih i postojećih naselja (naročito vrijednosti imovine) zavisi kako
od brzine saobraćaja na nivou koji je dovoljno nizak da bi se ljudi osjećali bezbjednim
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tokom kretanja, tako i od pronalaženja naselja privlačnim za život koje omogućava
adekvatan pristup do tog područja.
Cilj ovog rada je istražiti ulogu brzine kretanja motornih vozila i njene povezanosti sa
životom u lokalnoj zajednici, sa posebnom pažnjom na probleme koji su vezani između
brzine kretanja vozila i stradanja na putevima, uticaja na na ugrožene učesnike u
saobraćaju (npr. pješake i bicikliste), povezanosti sa štetnim emisijama izduvnih gasova,
ekonomskog razvoja urbanih sredina uz postizanje zadovoljavajućeg nivoa bezbjednosti
saobraćaja u lokalnoj zajednici i slično.
2.

BRZINA VOZILA I NASTANAK SAOBAĆAJNE NEZGODE

Postoji snažna logička veza između brzine vožnje i bezbjednosti na putevima. Na
većim brzinama kretanja motornih vozila, vozači imaju manje vremena za obradu
informacija, a samim tim i za reagovanje (slika 1). Štaviše, veće brzine vožnje obično kao
rezultat dovode do veće brzine kolizije kao i pratećim povećanjem težine povreda i stope
smrtnosti.

Zaustavni put (m)

Slika 1. Zaustavni put u odnosu na brzinu kretanja, računato za usporenje
od 0.8g i vrijeme reakcije od 1 sec (Izvor: TOI Report 740/2004)

Rosén et al. su analizirali i sumirali veliki broj radova do 2009. godine koji se bave
povezanošću između težine povreda pješaka u kontaktu sa automobilom i brzine kretanja
vozila. Ranije studije su imale određene predrasude prema ozbiljnosti ishoda i težinama
povreda. Rezultati najupečatljivijih studija su prikazane na slici 2. Kao što se može vidjeti,
pri brzinama vozila iznad 75 km/h, vjerovatnoća da pješak pretrpi povrede opasne po
život, iznosi 50%. Brzina vozila prilikom kontakta mora biti ispod 30 km/h da bi postojala
zanemarljiva vjerovatnoća da pješak smrtno strada.
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brzina vozila (km/h)

Slika 2. Rizik stradanja pješaka u zavisnosti od brzine vozila (Izvor: TOI Report 740/2004)

Hauer daje pregled studija koje se odnose na brzinu vozila i bezbjednost saobraćaja,
navodeći nekoliko razloga zašto je teško prepoznati ovaj složeni odnos. Jedan od razloga
je taj što veće brzine dovode do većeg stepena povreda i samim tim imaju i veću
vjerovatnoću izvještavanja, uključujući i medijsko praćenje. Stoga, ovi događaji se
prijavljuju sa većom vjerovatnoćom nego oni pri manjim brzinama. Drugi razlog je taj što
se istraživanje fokusira na poznatu brzinu vozila kod nastanka saobraćajne nezgode, a
morala bi se poznavati brzina vozila prije nastanka nezgode, što je nemoguće odrediti bez
posebog elaborata.
Još jedan razlog za poteškoće u identifikaciji odnosa između brzine vozila i
bezbjednosti je korelacija između brzine i skoro svake promenljive koja opisuje okruženje
puta. Kod bilo kojeg unakrsnog poređenja stope rizika između različitih tipova puteva,
putevi za veće brzine često imaju najmanju stopu rizika. Putevi za najveće brzine,
autoputevi, imaju najmanji stepen rizika od nastanka saobraćajne nezgode, ne zbog velikih
brzina, već zbog sigurnog dizajna puta koji omogućuje vozačima da ostvare velike brzine
kretanja.
Da bi istražili ovaj složeni odnos između brzine vozila i bezbjednosti saobraćaja,
potrebno je da se posveti pažnja na različite aspekte međusobnih odnosa, kao što su:
posmatranje brzine vozila i učestalost saobraćajnih nezgoda, izmjena ograničenja brzine i
učestalost nastanka nezgoda, te posmatranje razlike brzine kretanja vozila i rizika za
nastanak saobraćajne nezgode.
Davis et al. su uradili studiju slučajeva izlijetanja sa puta, uzimajući u obzir brzinu
pojedinih vozila prije nastanka događaja. Cilj je bio da se ispita često prijavljeni U-oblik
odnosa između brzine i vjerovatnoće nastanka nezgode. Njihov zaključak je bio da ako
postoji povećanje rizika pri manjim brzinama, to je za određene tipove sudara i scenarija
udesa, kao što su zagušenja na autoputevima, a ne slučajevi gdje sami vozači smanjuju
brzinu zbog prilagođavanjima uslovima puta. Takođe, primećuju da veće brzine kretanja
ne moraju nužno da dovedu do udesa, pošto je kontrola brzine pokazala da je brzina bila
veća od brzine kada je nastala nezgoda; poenta je da su se sudari češće javljali pri većim
brzinama vozila.
Nilsson je predstavio model za povezivanje između promjene ograničenja brzine i
pojavljivanja saobraćajne nezgode, kao i same ozbiljnosti nezgode zasnovane na analizi
bezbjednosnih rezultata zbog promjena ograničenja brzine u Švedskoj tokom nekoliko
desetljeća. Utvrdili su da je broj očekivanih saobraćajnih nezgoda koji se očekuju na
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određenoj saobraćajnici proporcionalan brzini (ograničenja ili brzini kretanja) na
eksponencijalnoj zavisnosti i da se eksponent razlikuje od težine povreda i da je viši za
teže povrede. Nilsson je predložio primjenu eksponenta 2 za slučaj lakših povreda, 3 za
teške povrede i eksponent 4 za slučajeve sa smrtnim ishodom.
Kao primer, jednačina koja se odnosi na saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom,
glasi:
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ć𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒 4
=�
�
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ć𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Elvik et al. su revidovali Nilssonov model i predložili poboljšanja u modifikovanoj
verziji Power modela (tabela 1).
Tabela 1. Brzina i saobraćajne nezgode: poboljšanje Power modela (Izvor: TOI Report
740/2004)

Težina povreda u saobraćajnim nezgodama
Smrtno stradali učesnici
Učesnici sa teškim povredama
Učesnici sa lakšim povredama
Učesnici sa povredama (težina povreda nije navedena)
Saobraćajne nezgode sa fatalnim ishodom
Saobraćajne nezgode sa teško povređenim
Saobraćajne nezgode sa lakše povređenim
Saobraćajna nezgoda sa povređenima (težina povreda nije navedena)
Saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom

Eksponent

Interval

4.5
3.0
1.5
2.7
3.6
2.4
1.2
2.0
1.0

(4.1 – 4.9)
(2.2 – 3.8)
(1.0 – 2.0)
(0.9 – 4.5)
(2.4 – 4.8)
(1.1 – 3.7)
(0.1 – 2.3)
(1.3 – 2.7)
(0.2 – 1.8)

Friedman et al. su primjenili model vremenskih serija za smrtne slučajeve na
mjesečnom nivou u Izraelu, šest godina ranije i nakon što je brzina na međugradskim
putevima povećana sa 90 km/h na 100 km/h. U prethodnom periodu, smrtni slučajevi su
bili u stalnom opadanju; nakon implementacije, povećao se broj slučajeva sa smrtnim
ishodom uprkos primjenjenim mjerama, uključujući poboljšanje putne infrastrukture i
nove zakonske propise koji zahtjevaju upotrebu sigurnosnog pojasa i na zadnjem sjedištu.
Broj žrtava povećan je na međugradskim i na gradskim putevima, što ukazuje na efekat
prelivanja: 12,7% smrtnih slučajeva na međugradskim putevima i 8,3% na urbanim
putevima (10,6% u ukupnom broju slučajeva) se mogu pripisati promjeni ograničenja
brzine.
Souleyrette et al. su izučavali efekat podizanja ograničenja brzine na međudržavnim
putevima u Ajovi sa 65 mph na 70 mph. Otkrili su, da su prosječna brzina i 85-ti percentil
brzine porasli za dvije milje na sat, tako da je smanjenje učešća vozača koji prelaze
ograničenje brzine za 10 mph ili više smanjeno sa 20 na 8 procenata. Utvrdili su da je
prosječna stopa nezgoda sa smrtnim slučajevima na godišnjem nivou povećana za 21,8
procenata u poslednje dvije i po godine nakon promjene u poređenju sa 14 i po godina
prije promjene. Međutim, prosječna stopa teških udesa je opala na godišnjem nivou,
zapravo je smanjena za 12,1 procenata za isto poređenje.
Holló et al. su istraživali uticaj promjene ograničenja brzine u Mađarskoj. Cilj ove
studije bio je bifold; autori su proučavali sigurnosne uticaje unutar (ograničenje brzine
spušteno sa 60 na 50 km/h 1993. godine), kao i izvan (ograničenje brzine povećano za 10
km/h u svim kategorijama puteva 2001. godine) izgrađene oblasti. U prvom slučaju
izvršen je test kontrolne grupe koja pokazuje da je broj smrtnih slučajeva smanjen za
18,2% u narednom trogodišnjem periodu. U drugom slučaju autori su primjenili model
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vremenskih serija i dokazali da je poslije 2001. godine broj smrtnih slučajeva značajno
porastao. Utvrđeno je da samo povećanje brzine kretanja vozila ne povećava vjerovatnoću
nastanka saobraćajne nezgode, već razlika njihovih brzina kretanja. Lave je ustvrdio da
nije veća brzina ta koja povećava učestalost nastanka saobraćajne nezgode već veća
razlika između brzine kretanja vozila na putu, apelujući na ideju da kada se sva vozila
kreću sa približno istom brzinom, postoji manji rizik sudara, bez obzira na to kolika je ta
brzina.
Važan pristup za povećanje ekološke svijesti urbanih područja uz istovremeno
podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja je smanjenje potražnje za upotrebom motornih
vozila kroz promovisanje pješačenja i korištenje bicikla.
3.

BRZINE VOZILA I EMISIJA IZDUVNIH GASOVA

Jedan od najočiglednijih primjera povezanosti saobraćaja i života u lokalnoj zajednici
je sa aspekta emitovanja izduvnih gasova od motornih vozila. Vozila emituju izduvne
gasove koji utiču na zdravlje onih koji žive u neposrednoj blizini puteva, uzrokujući
povećane kiselosti sredine kao i dodatak globalnom zagrijvanju atmosfere. Količina
emisije izduvnih gasova zavisi od brzine kretanja vozila. Agresivna vožnja, na primjer,
može povećati potrošnju goriva za 40%, a emisije gasova do osam puta. Kako se emisije
razlikuju od brzine, zavisi od vrste izduvnih gasova.
Nivoi emisije NOx gasova zavise uglavnom od brzine kretanja vozila; što je veća
brzina, više NOx gasova će biti emitovano, ali povećano ubrzavanje kod vozila takođe će
povećati stopu emisije NOx gasova. Nivoi emisije CO i CO2, s druge strane, ne zavise od
brzine kretanja vozila, mada se oni mogu malo povećati sa povećanom brzinom. Za
emisiju CO gasova, ubrzanje vozila dovodi do drastičnog povećanja nivoa emisije u
poređenju sa vožnjom pri konstantnoj brzini.
4.

BRZINA KRETANJA VOZILA I EKONOMSKI RAZVOJ LOKALNE
ZAJEDNICE

Direktan efekat od brzine kretanja vozila na ekonomski razvoj lokalne zajedice je malo
istražen, iako se može pretpostaviti da postoje i pozitivni i negativni efekti. Pozitivan
efekat bi bio mogućnost brzog transporta roba i ljudi sa jednog mjesta na drugo, dok bi
negativan efekat bio smanjena privlačnost za život duž putnog koridora zbog buke i
percepcije nebezbjednosti. Ovi efekti su proučavani indirektno kroz nekoliko studija koje
su se bavile vrijednostima imovine duž puteva i ulica u kojima je standard bio poboljšan
(a logično, bila je povećana i brzina).
Vadali i Sohn su proučavali efekat redizajniranja autoputa u Dalasu u Teksasu na
vrijednost imovine u putnom koridoru. Studija je pratila promjene cijena tokom projekta,
ali je utvrđena prije nego što su se post-efekti mogli očekivati. Zaključci su bili da su
nekretnine najbliže autoputu imale najveće efekte, negativne na početku projekta, ali da
su se vratile na pozitivne na kraju finalizacije projekta. Siethoff i Kockelman su proučavali
slične efekte poboljšanja koridora US-183 kroz Austin, Teksas. Rezultati su slični onima
kod Vadalija i Sohnvith-a u smislu negativnog uticaja tokom izgradnje, ali su povećane
vrijednosti imovine kada je završen projekat, a promjena vrijednosti se smanjuje sa

152

14. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Srbija, Kopaonik, 10-13. april 2019.

udaljenošću od puta. Carey i Semmens su proučavali uticaj razvoja autoputeva na obližnju
upotrebu zemljišta i vrijednosti imovine. Rezultati su bili dvosmisleni, sa povećanjem
vrijednosti nekretnina za neke vrste korišćenja zemljišta (zgrade za porodično stanovanje
i poslovni prostori) i negativno za neke druge (pojedinačne stambene jedinice), što ukazuje
na to da je stanovanje u izdvojenoj porodičnoj kući osjetljivije na poremećaj.
Najinteresantniji rezultat, međutim, bio je da najveći negativan uticaj na vrijednosti
imovine nije izazvao autoput sam po sebi, već povećanim prometom saobraćaja koji je
nastao na putevima u tom području. Uporedna studija o arterijskim koridorima u Čikagu,
Ilinois, donosi zaključke o tome da je veći saobraćaj na arteriji autoputeva, doprinosio
nižoj vrijednosti imovine.
Iacono i Levinsson su proučavali prodaju kuća u Minesoti i uticaj blizine na
autoputevima na vrijednosti imovine. Utvrdili su da sama blizina autoputa smanjuje
vrijednosti imovine, ali blizina njegovih pristupnih tačaka povećala je vrijednosti imovine.
Ovo dalje pokazuje da poremećaji veće brzine kretanja vozila u saobraćaju i koristi
poboljšane pristupačnosti funkcionišu na suprotan način na ekonomske parametre.
5.

POSTIZANJE ŽELJENIH BRZINA KRETANJA VOZILA

Usklađenost sa postavljenim ograničenjem brzine je važan element ukupne bezbjenosti
saobraćaja. Kao što je prethodno navedeno, pridobijanje vozača da se pridržavaju sigurne,
željene brzine na ulicama predstavlja ključni dio postizanja bezbjednosti saobraćaja u
lokalnoj zajednici. Postoje tri načina da se postigne brzina usaglašavanja: kroz
sprovođenje zakonkih odredbi, projektovanim elementima puta i upotrebom naprednih
sistema u vozilu. Naredni dio daje pregled iskustava u svakoj od ovih oblasti.
Kada se govori o usklađenosti brzine sa postavljenim ograničenjima, misli se na
poštovanje zakonskih odredbi, kao i na smjernice za određivanje ograničenja brzine na
putevima.
Rodieret et. al. proučavali su programe za sprovođenje poštovanja brzine kretanja u
SAD. Većina ovih programa provođena su na gradskim ulicama, sa dva izuzetka, jedan
program u Distriktu Kolumbija na prilaznoj gradskoj saobraćajnici i drugi u Arizoni na
gradskom autoputu. Različiti programi rezultirali su u rasponu od dva do petnaest posto
smanjenja brzine kretanja i od devet do pedeset odsto smanjenja sudara. Veoma mali broj
programa je profitabilan, a najviše njih zahtjeva subvenciju. Autori primećuju da javna
sumnja o motivu profita u programu okreće mišljenje protiv sprovođenja programa.
Aarts et al. opisuju "SACRED Speed", program SWOV-a (holandski institut za
istraživanje bezbjednosti na putevima) kako bi definisali smjernice za određivanje
ograničenja brzine. U ovom programu određuju se ograničenja brzine zasnovane na
dizajnu, vrsti saobraćaja i položaju objekta, posebno s obzirom na poziciju pješačkih i
biciklističkih staza. Na primer, bez fizičkog odvajanja između motorizovanog i
nemotorizovanog saobraćaja, predložena je maksimalna brzina od 30 km/h. Brzine od 80
km/h ili više, dozvoljene su samo uz razdvojene smjerove vožnje i prilagođene elemente
uključenja na put.
Slične smjernice za određivanje ograničenja brzine prema vrsti saobraćaja su takođe
razvijene u Švedskoj krajem devedesetih, nakon usvajanja Vision Zero. Izrađene su
smjernice za urbana područja u kojima se navodi: ograničenje brzine ne bi trebalo da
prelazi 30 km/h na ulicama i na raskrsnicama gdje se kreću ugroženi korisnici u
saobraćaju. Ograničenje brzine ne bi trebalo da prelazi 50 km/h, gdje su moguće kolizije
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između motornih vozila pod uglom. Takođe, gdje su mogući čeoni kontakti između
motornih vozila, ograničenje brzine ne bi trebalo da pređu 70 km/h.
Drugi pristup za postizanje željenih brzina kretanja vozila je samo projektovanje puta
i njegovog okruženja. Na ovome se dosta radilo početkom devedesetih, a započeto je u
Holandiji pod nazivom "Samo-objašnjivi putevi". Ideja o samo-objašnjivim putevima je
da dizajn puta treba omogućiti vozaču stvarna očekivanja i postići ispravno ponašanje.
Idealan samo-objašnjivi put, u teoriji, ne bi trebao ograničavati brzinu kretanja, jer bi
trebalo da bude očigledno vozaču kakva bi bila ispravna brzina kretanja. Zapravo, prema
izveštaju FHWA, jednostavno smanjenje zadate brzine na putu, čak i do 15 milja na sat,
nije imalo uticaja na prosječne brzine vožnje i nije umanjilo stopu nastanka saobraćajnih
nesreća. Zato, postizanje željene i bezbjedne brzine vožnje na urbanim i prigradskim
putevima zavisi od projektovanja kvalitetnih elemenata puta i njegovog okruženja, utičući
na vozače da izaberu brzinu vožnje koja je sigurna za njih i za ostale učesnike u saobraćaju.
Nešto obuhvatniji eksperimenti sa limitatorima brzine u vozilima izvedeni su u
Švedskoj u periodu 1999-2002. u okviru projekta pod nazivom ISA (Intelligent Speed
Adaptation). Eksperimenti su sprovedeni u četiri različita grada sa različitim sistemima i
sa različitim nivoima povratnih informacija/smjernica u vezi sa: 1) informacijama o
ograničenju brzine u vozilu, 2) upozorenjima o ubrzanju putem zvuka ili svjetlosti i 3)
stvarnim ograničenjima moguće brzine vožnje.
Najvažniji rezultati koji su zabilježeni (preuzeto direktno od izvora) su sledeći:
postignuta je bolja bezbjednost na putevima bez povećanja vremena putovanja, ukoliko
svi korisnici u lokalnoj zajednici imaju ISA, u urbanim dijelovima može doći do smanjenja
povreda na saobraćajnicama za 20%, visok nivo prihvatanja ISA-a, nakon sprovedenog
ispitivanja, pokazuje da većina ispitanih vozača je mišljenja da bi ISA trebala biti
obavezna u urbanim dijelovima lokalne zajednice, utvrđeno je da vozila sa ISA imaju
pozitivan uticaj na okolni saobraćaj, sa manjim odstupanjima između korištenih sistema,
prosječno smanjenje brzine je iznosilo 3-4 km/h na potezu između raskrsnica, kao i to da
sistem treba poboljšati kako bi postao atraktivniji.
Rezultati eksperimenata ISA sa stvarnim ograničenjem brzine dodatno je proučavao
Hjälmdahl. Sistem je koristio aktivnu pedalu za ubrzanje (AAP) koja je davala znatno veći
otpor pritiskanju kada je dostignuto ograničenje brzine. Zaključak je glasio da vozači koji
koriste sistem voze sa smanjenom srednjom brzinom kao i smanjenim variranjem brzine.
Autor je procijenio smanjenje povreda do 25% kada su sva vozila opremljena ovim
sistemom.
6.

ZAKLJUČAK

Sve prethodno navedeno pokazuje da vozila koja se kreću velikim brzinama podstiču
inicijativu za poboljšanje saobraćajne bezbjednosti u lokalnoj zajednici zbog nekoliko
važnih činjenica, kao što su: kretanje vozila velikom brzinom povećava rizik smrtnog
stradanja pješaka kada dođe do kontakta sa motornim vozilom, kao i stepena težine
povreda, smanjujući ukupnu bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, da kretanje
vozila velikom brzinom povećava emisiju NOx gasova, smanjujući kvalitet života u
lokalnoj zajednici i da kretanje vozila velikom brzinom ima mješoviti efekat za ekonomski
razvoj lokalne zajednice; prije svega smanjuju privlačnost time što negativno utiču na
atraktivnost i tržišnu vrijednost stambenih naselja u neposrednoj blizini puteva na kojima
se saobraćaj odvija većim brzinama, mada pristup brzim putevima povećava ekonomsku
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privlačnost lokalne zajednice jer je to od ključnog značaja za njen razvoj kroz kretanje
ljudi i roba.
Takođe, identifikovali smo određene pragove kritične brzine koji su korisni za
utvrđivanje brzine kretanja vozila koja je poželjna za različite dijelove lokalne zajednice,
poput sledećih: da brzine ispod 30 km/h čine zanemarljiv rizik za nastanak povreda kod
pješaka, zatim da pri brzinama iznad 75 km/h, rizika stradanja pješaka prilikom
saobraćajne nezgode u kojoj dolazi do kontakta sa motornim vozilom, iznosi 50%,te da
ujednačeniji režim vožnje doprinosi većem kvalitetu života i saobraćajnoj bezbjednosti u
lokalnoj zajednici.
Kao rezultat ovih nalaza, preporučuje se da donosioci odluka razmotre upravljanje
brzinom kretanja vozila u svojim lokalnim zajednicama kao ključni element planova za
postizanje zadovoljavajućeg nivoa bezbjednosti saobraćaja. Posebno se preporučuje da se:
razmotre smjernice, poput holandskih SACRED brzina ili švedske Vision Zero za
prilagođavanje ograničenja brzine u urbanim dijelovima lokalne zajednice, da se razmotri
definisanje širina saobraćajnih traka i širine bankine, uključujući trotoare i parkiranja na
ulici u lokalnoj zajednici, posebno u urbanim stambenim zonama, zatim da brzina kretanja
u područjima sa intenzivnim ljudskim aktivnostima, posebno pješačkom aktivnošću, treba
zadržati na nivou da bude manja od 40 km/h, poželjno 30 km/h, kako bi eliminisali
nastanak nezgode sa smrtnim ishodom za pješake, te da putevi za brzine veće od 50 km/h
treba da budu projektovani samo izvan urbanizovanih područja ili u urbanizovanim
područjima lokalne zajednice gdje su objekti za kretanje pješaka i biciklista fizički
odvojeni od traka za kretanje vozila.
U urbanim dijelovima lokalne zajednice važno je imati različit pristup ulicama koje
pružaju direktan pristup aktivnostima građana i namjenu zemljišnih površina, kao i onima
koji to ne pružaju. Prethodni tip ulice treba da se fokusira na pristup i da ima manju brzinu
kretanja. Drugi tip ulice može imati veće brzine kretanja kako bi služio funkciji
mobilnosti, pod uslovom da se pješaci adekvatno razdvoje od motornih vozila. Trebalo bi
da postoji balansirana mreža obe vrste ulica u lokalnoj zajednici, sa ograničenim brojem
ulica sa većom brzinom kretanja.
7.
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ДЕФИНИСАЊЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА УТИЦАЈА ПУТА НА
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ ПРИМЕНОМ НЕЗАВИСНИХ ОЦЕНА
DEFINITION AND CLASSIFICATION THE INFLUENCE OF ROAD TO
TRAFFIC ACCIDENTS BY INDEPENDENT ASSESSMENT
Ненад Марковић1, Миљан Лазаревић2, Младен Видаковић3
Резиме: За сагледавање свих утицаја на незгоду неопходно је системски анализирати
чињенице у вези са насталом саобраћајном незгодом, а посебно сагледати и остале
потенцијалне утицајне факторе, који се не морају јавити као основни узрочници настанка
незгоде, али је њихов утицај допринео настанку незгоде. У ову групу фактора у највећој мери
спадају утицаји пута на саобраћајне незгоде, јер у малом броју случајева су директни
узрочници настанка незгоде, али су у знатном броју незгода допринели или пак узроковали
појаву основног утицајног фактора. Имајући то у виду, као и перманентност утицаја фактора
пут на могућност настанка саобраћајних незгода и последица, неопходно је системски
сагледати и класификовати утицаје пута на незгоде. Најчешћи препознати утицаји пута на
настанак незгода су у вези са неправилном геометријом пута, попречним и подужним
нагибима, променама радијуса кривина, прегледношћу пута, стањем коловоза и сл., док су на
тежину последица постојање пасивно небезбедних елемената поред пута, геометрија
површина поред пута и стање коловоза.
Кључне речи: Независне оцене, незгода, фактори, последице, трошкови
Abstract: In order to examine all the impacts of the accident, it is necessary to systematically
analyze all the facts related to the occurrence of a traffic accident, and especially to consider other
potential impact factors, which do not have to appear as the main causes of the accident, but their
influence contributed to the occurrence of the accident. In this group of factors, the impacts of road
traffic accidents are mostly affected, as in a small number of cases there are direct causes of
1
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accidents, but in a significant number of accidents they have contributed or caused the appearance
of a basic impact factor. Bearing this in mind, as well as the permanence of the influence of the
factor road to the possibility of occurrence of traffic accidents and consequences, it is necessary to
systematically examine and classify the impacts of the road to accidents. The most frequent
identification of the impact of the road on the occurrence of accidents is related to the irregular
geometry of the road, the transverse and longitudinal slopes, the changes in the radius of the curves,
the transparency of the road, the condition of the carriageway, etc., while the weight is due to the
existence of passively unsafe elements along the road, and condition.
Keywords: Independent estimates, accidents, factors, consequences, costs

1.

УВОД

Превентивно деловање у безбедности саобраћаја првенствено захтева
квалитетно и детаљно анализирање и разумевање узрока и околности које доводе до
саобраћајних незгода и њихових последица. Разумевање саобраћајних незгода
представља изузетно сложен процес, јер оне настају изненада и на било ком месту
на путној мрежи, а с друге стране на њихов настанак може имати утицаја изузетно
велики број различитих фактора, који могу деловати појединачно а и међусобно
условљено, што све додатно чини сложеним адекватно утврђивање конкретних
фактора који су довели до незгоде. Имајући у виду да саобраћајне незгоде
представљају један од водећих узрока страдања (годишње смртно страда преко 1.25
милиона лица, (WHO, 2016)) и настанка материјалних губитака у Свету (у
неразвијеним и средње развијеним земљама око 5% бруто националног прихода
(БДП), а у развијеним до 2% БДП-а), само квалитетним и детаљним сагледавањем
утицајних фактора могуће је смањити ове губитке. Имајући у виду да је у Европи,
према неким проценама, број смртно страдалих око 40,000, а у Србији, у последњих
неколико година, између 600 и 700 годишње (Пешић et al, 2014), долази се до
закључка да би правилним препознавањем и отклањањем утицајних фактора могле
направити значајне уштеде и на локалном и на глобалном нивоу. Имајући то у виду
неопходно је поставити као изузетно важан и приоритетан задатак сваке локалне
самоуправе увођење системског утврђивања и дефинисање утицајних фактора
настанка саобраћајних незгода, а у циљу смањивања губитака које индукује
саобраћај.
Сходно томе на Европском нивоу су већ у оквиру елемената стратегије Европске
комисије Безбедности саобраћаја постављени циљеви смањење броја смртних
случајева за 50% до 2020. године. Као један од приоритетних алата су препознате
дубинске анализе саобраћајних незгода и независне оцене појединачних утицаја
фактора. За праћење наведених циљева Европске уније неопходно је и на нивоу
сваке државе, а самим тим и на нивоу сваке локалне самоуправе спроводити
системско праћење и дубинске анализе насталих саобраћајних незгода, како би се
што поузданије препознали конкретни утицајни фактори који доводе до настанка
незгода и њихових последица. Прикупљањем адекватних података и формирањем
детаљне и квалитетне база података дубинских анализа саобраћајних незгода се
омогућава правилно сагледавање и дефинисање утицајних фактора, а на основу
којих се даље могу дефинисати превентивне активности појединих од субјеката
задужених за безбедност саобраћаја.
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Посебно важним се испоставило правилно препознавање утицаја сваког од
појединих основних фактора, човек, возило, пут и окружење, јер се у мање
развијеним или не развијеним земљама дефинисање утицаја сводило на грешке
возача. Како је понашање учесника у саобраћају, као и понашање иначе људи на
неком подручју у зависности од окружења, то се деловањем на окружење и
подизањем стандарда безбедности саобраћаја посредно делује и на учеснике у
саобраћају, па и возаче. Оно што је препознато као један од најефикаснијих модела
успешног превентивног деловања, јесте посебно анализирање утицаја фактора пут
и препознавање његовог доприноса саобраћајним незгодама. Имајући то у виду, као
посебан део дубинских анализа саобраћајних незгода се издвојила независна оцена
утицаја пута на настанак и последице саобраћајних незгода. Ова поткатегорија
дубинских анализа има за циљ посебно анализирање пута на месту незгоде и
његовог утицаја на правилно сагледавање саобраћајне ситуације од стране учесника
незгоде, као и његов допринос незгоди. Поједини стручњаци су анализирали и
пратили само поједине карактеристике пута и њихов утицаја на саобраћајне незгоде,
као што су Aidoo et al.(2013), анализирали утицај пута и путне околине на настанак
незгоде, Gitelman et al. (2012), карактеристике локације саобраћајних незгода на тежину
последица, Yanyong et al. (2015), утицај хоризонталне сигнализације на настанак
незгода и сл.).
У републици Србији се 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. 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. Марковић и други (2015b) су систематизовали
методологије дубинских анализа и дали осврт на могућност њихове 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. Исти аутори су дефинисали и доминантне утицајне
факторе настанка саобраћајних незгода на територији града Београда (Markovic et al.
2018). Ови аутори су у свом даљем раду наставили посебно да се баве препознавањем
утицаја пута на настанак саобраћајних незгода и у наставку детаљније анализирали
фактор пут.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД

Аутори овог рада од 2016. године перманентно прате и дубински анализирају
саобраћајне незгоде, на територији Републике Србије. Сходно до сада добијеним
резултатима су препознали и дефинисали две врсте потенцијалних утицаја фактора
пут на саобраћајне незгоде. Такође, аутори анализирају и саобраћајне незгоде са
територије Републике Србије у вишедеценијском периоду, са аспекта саобраћајно
техничких вештачења, па су приликом вршења дубинских анализа систематизовали
препознате утицаје фактора пут и такође дефинисали две групе утицаја пута на
саобраћајне незгоде. Фактор пут може имати утицаја на настанак саобраћајне
незгоде и на настанак њених последица.
За овај рад су коришћене саобраћајне незгоде у којима је препознат одређени
утицај пута на настанак или последице саобраћајних незгода, док су остале незгоде,
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где није било утицаја пута избачене из анализа. У готово свим анализираним
незгодама препознат је утицај пута на последице саобраћајних незгода, док је у 60%
незгода утврђен утицај пута на настанак незгода. Међу утицајима пута на настанак
саобраћајне незгоде најчешће је препознат проблем у вези са вођењем токова
рањивих учесника и моторног саобраћаја у зонама конфликата (25% незгода), затим
проблем геометрије саобраћајница (20%), стања коловоза (15%), недостатка
саобраћајне сигнализације (15%), геометрије трасе-вођења трасе (15%),
одводњавања коловоза (7%) и остало (3%). Када је реч о утицају пута на последице
саобраћајне незгоде тада је најзаступљенији постојање не заштићених чврстих,
пасивно небезбедних објеката у близини коловоза (75%), небезбедне заштитне
ограде (15%), стање коловоза (5%) и опреме пута и околина пута (5%).
3.
3.1.

ПРОПУСТИ ПУТА УЗРОЧНО ВЕЗАНИ ЗА НЕЗГОДУ
Вођење токова рањивих учесника у саобраћају

Основни утицај пута на настанак саобраћајних незгода је недовољно
посвећивање пажње вођењу токова рањивих учесника у саобраћају, посебно дуж
саобраћајница са већим протоцима возила. Код вођења саобраћаја рањивих
учесника у саобраћају могу се разматрати две групе уочених недостатака и то у вези
а кретање пешака дуж коловоза и преласцима пешака преко коловоза. Не вођењем
рачуна о неспорном присуству пешака и њиховој потреби за задовољењем основних
животних потреба, а које се морају реализовати кретањем дуж коловоза, рањиви
учесници у саобраћају су принуђени на кретање површином коловоза што често,
поготово у условима смањене видљивости, има за последицу настанак незгоде.

Слика 1. Вођење токова пешака

Када је реч о другом уоченом недостатку пута, а у вези са токовима рањивих
учесника у саобраћају, су проблеми преласка пешака преко саобраћајница. Наиме,
најчешће нема системског вођења токова пешака, па самим тим ни системског
вођења токова пешака преко коловоза, а што за последицу има предузимања
преласка пешака преко коловоза на различитим местима, а што повећава
вероватноћу настанка саобраћајних незгода. Постојање насеља са обе стране
коловоза или пак појединачних објеката атракције само по себи индукује кретање
пешака преко коловоза, а што би морало бити регулисано и уређено на адекватан
начин, како би пешацима био омогућен безбедан прелазак преко коловоза а осталим
учесницима благовремена најава на могућу појаву пешака на коловозу.
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3.2.

Геометрија саобраћајница

Лоша геометрија саобраћајнице, на коју учесници у саобраћају нису на време
упозорени, а посебно у кривинама често представља изненађујући ефекат за возаче,
а што у комбинацији са понашањем возача има за последицу губитак управљивости
и настанак саобраћајне незгоде. Најчешћи недостатак геометрије саобраћајнице је
недовољан попречни нагиб коловоза или пак супротан нагиб коловоза од правилног,
који за последицу има не могућност безбедног проласка возила при одређеним
брзинама одређеном деоницом пута (најчешће хоризонталном кривином) што
изискује реаговање возача у циљу кориговања путање, а што за последицу често има
дестабилизацију возила, губитак управљивости или прелазак на супротну
саобраћајну траку и настанак незгоде.
Постојање два или више попречних нагиба на једној саобраћајној траци, такође
може довести до дестабилизације возила, а чест је случај код коловоза чија
постељица није правилно изведена па долази до потањања ивица коловоза. Чест је
случај да се при реконструкцији или санацији пута само делимично изведу радови
на делу саобраћајне траке, па се појављује случај постојања два или више попречна
нагиба. Посебно је опасна ситуација када су овако изведени нагиби супротно
смерни и тада може доћи до дестабилизације возила и губитка управљивости. Ово
је посебно опасно уколико осе деоница пута налази у хоризонталној или пак
комбинацији хоризонталне и вертикалне кривине.

Слика 2. Супротно смерни нагиб на саобраћајној траци

Још један од уочених недостатака геометрије пута је и не постојање адекватног
проширивања саобраћајних трака у зони хоризонталних кривина, што за последицу
има прелазак теретних возила и аутобуса на супротну саобраћајну траку, односно
прелазак и осталих возила која се крећу брзинама блиским граничним. Такође, не
постојање проширивања коловоза у хоризонталним кривинама има за последицу да
возила при изласку из кривине, често због убрзавања врше прелазак на супротну
саобраћајну траку, а што често има за последицу судар са возилима која се крећу из
супротног смера.
Не постојање попречног нагиба нити подужног нагиба на делу пута, при
условима смањеног приањања има за последицу задржавање воде на површини
коловоза, а која има утицаја на смањено приањање, па чак и појаву ''aquaplaning-a''
који за последицу има губитак управљивости и настанак незгоде. Уочен је чест
случај постојања деоница пута на коме нема нагиба па се на том делу пута појављују
значајно другачији услови вожње, који за последицу имају изненађивање возача
кретањем возила, а што за последицу има предузимање неке од радњи возача, које
додатно доприносе дестабилизацији возила и настанку незгоде.
161

Ненад Марковић, Миљан Лазаревић, Младен Видаковић
ДЕФИНИСАЊЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА УТИЦАЈА ПУТА НА САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
ПРИМЕНОМ НЕЗАВИСНИХ ОЦЕНА

3.3.

Стање коловоза

Стање коловоза као узрочни фактор се појављује у више облика, најчешћи је
појава ударних рупа, које дестабилизују возило, или пак нанесу оштећење возилу,
што све има за последицу настанак саобраћајне незгоде. Осим ударних рупа честа
је појава површина коловоза које су под водом, због геометрије саобраћајнице и не
постојања адекватног система одводњавања, а које могу дестабилизовати возила
приликом проласка кроз воду. Такође, веће површине коловоза под водом, често
имају за последицу изненадно ступање пешака на коловоз, а који се претходно
кретао дуж ивице коловоза, што све доводи на настанка саобраћајних незгода.
Појава леда и других нечистоћа на коловозу такође може створити за возаче
изненадну ситуацију, а која има утицаја на стабилност возила, па често возачи
реагују кориговањем путање, што додатно дестабилизује возило и има за последицу
настанак незгоде.
Посебно се издваја као небезбедна ситуација постојања више претходних
поправки коловоза, које су различитих висина, ширина, материјала, а што све има
за последицу стварање изненадне ситуације за возаче, које су праћне непријатним
звуковима, на које возачи различито реагују и често предузимају одређено
кориговање путање возила а што све има утицаја на могућност дестабилизације и
настанак незгоде.

Слика 3. Оштећења коловоза и претходне поправке

3.4.

Недостатак саобраћајне сигнализације

Један од најчешће присутних проблема на путевима Републике Србије је
недоследна и непотпуна саобраћајна сигнализација, али која у посматраном узорку
није била заступљена у мери у којој су уочени недостаци на анализираним
локацијама. Наиме, недостаци саобраћајне сигнализације нису у адекватној мери
заступљени јер се при анализама сматрало да су то дати услови саобраћаја, па нису
посебно истицани. Као најдоминантнији недостатак саобраћајне сигнализације на
настанак саобраћајне незгоде, јер не постојање саобраћајних знакова приоритета на
раскрсницама, а на којима је претходно неком од праваца да приоритет. Постојање
оваквих раскрсница само по себи ствара потенцијалну конфликтну ситуацију, јер је
по различитим основама дат приоритет правцима који су конфликтни, а што често
за последицу има настанак саобраћајних незгода, а за које су ученици у саобраћају
доведени у заблуду и нису одговорни.
Поред недостатка саобраћајне сигнализације на укрштањима, којима се
регулише првенство пролаза, чест је изостанак понављања знакова изричитих
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наредби након укрштања. Ово често доводи у ситуацију возаче да се крећу брзином
која је дозвољена на неком делу пута, а с друге стране није безбедна, са аспекта
геометрије саобраћајнице или пак саобраћајних услова. Наиме, чест је случај да је
ограничење брзине у кривини до 80 km/h, при чему би безбедна брзина за пролазак
кроз кривину била знатно мања, а што доводи до дестабилизације возила и настанка
незгоде. Такође уочен је чест случај да ограничење брзине није у складу са
прописаним геометријским карактеристикама пута (ширином коловоза, радијусима
и сл.) па за последицу има небезбедна мимоилажења и евентуалне незгоде при
мимоилажењу или пак при проласку поред пешака или бициклиста.
Осим ограничења брзине, чест је случај да нема саобраћајних знакова којима се
најављује наилазак на укрштања, па учесници у саобраћају, поготово када су
дозвољене веће брзине, бивају изненађени појавом возила, што може довести до
саобраћајних незгода. Непостојање усмеравајућих табли и друге опреме за
означавање промена трасе пута такође може утицати на настанак саобраћајних
незгода. Такође, не постојање смероказа и ивичних линија, као и ознака са слабом
ретрорефлексијом, може за последицу имати не могућност адекватном вођења
саобраћаја у условима смањене видљивости, што такође може довести до незгоде.
3.5.

Геометрија трасе – вођење трасе

Један од изузетно честих случајева на мрежи путева у Републици Србији је и
небезбедно вођење трасе пута, где је чест случај да су на траси испуњени минимални
технички услови пројектовања, али који код возача стварају осећај небезбедног
проласка деоницом пута. Ово понекад има за последицу реаговање возача и
евентуално дестабилизацију возила при вожњи граничним брзинама. Код
геометрије трасе се као посебно небезбедна издвојила кривина састављена од више
узастопних радијуса истосмерних (''корпаста кривина''), која код возача ствара
утисак при уласку у кривину да могу безбедно проћи целом дужином кривине датом
брзином и при конкретној закривљености точка управљача, а што није случај
преласком на наредни радијус. Прелазак на наредни радијус захтева од возача
корекцију брзине и путање, а што при граничним брзинама, има за последицу
дестабилизацију возила и настанак незгоде. Дакле, појавом мањег радијуса унутар
више узастопних кривина, а након претходно већег радијуса, код возача ствара
опасну ситуацију на коју реагују интензивно, што најчешће доводи до саобраћајних
незгода.

Слика 4. ''корпаста кривина''

Осим више узастопних кривина чест је случај и комбинација хоризонталне и
вертикалне кривине, при чему се превој вертикалне кривине налазу у непосредној
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близини најоштријег сегмента хоризонталне кривине. Ово због извођења нагиба
коловоза у пракси за последицу има дефлексију коловоза а која се изводи без нагиба
што при појави влаге директно за последицу има дестабилизацију возила и настанак
незгоде. Комбинација хоризонталне и вертикалне кривине често има утицаја и на
ограничену прегледност а што може утицати на настанак саобраћајних незгода.

Слика 5. Дефлексија без нагиба пута

Посебно небезбедном се показала комбинација наведених кривина код путева у
засеку или усеку, где је прегледност додатно ограничена постојањем прибрежне
стране пута и евентуално објеката на њој. Ова ситуација уз изостанак адекватне
саобраћајне сигнализације доводи возаче у заблуду од даљем пружању пута па је
честа грешка, прелазак на супротну саобраћајну траку или губитак управљивости и
силазак са коловоза.

Слика 6. Комбинација хоризонталне и вертикалне кривине у засеку

Неадекватне дужине прелазних кривина, као и неадекватни радијуси узастопних
кривина су такође препознати као проблем у вези са безбедним кретањем возила,
посебно када нема посебног ограничења брзине, већ важи опште ограничење
брзине, а које није у складу са тако изведеним елементима пута. Нагли прелази из
правца у кривине малих радијуса су такође чест случај потенцијално опасних
ситуација у саобраћају, где возачи нису раније упозорени на наилазак на оштру
кривину, а што захтева интензивно реаговање возача како би прилагодио начин
кретања новоствореним условима саобраћаја.
3.6.

Одводњавање коловоза и остало

Још један од проблема чији је утицај препознат на настанак саобраћајних незгода
је и неадекватно одводњавање коловоза, које за последицу има задржавање воде на
коловозу у већој или мањој мери. У зависности од количине воде на коловозу, може
имати утицаја на смањење приањања коловоза и евентуалну дестабилизацију или
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пак може због веће количине воде директно дестабилизовати возило. Већ и појава
смањеног приањања код возача изискује реаговање на точак управљача, а што
свакако за последицу може имати губитак управљивости и настанак саобраћајне
незгоде.
Неадекватно одводњавање може имати утицаја и на промену путање кретања
рањивих учесника у саобраћају због не могућности преласка преко воде, а што може
за последицу имати изненадну промену правца кретања пешака и настанак
саобраћајне незгоде. Ово је посебно опасно у условима слабе видљивости, а у тим
условима се најчешће и налази вода на коловозу, а што све заједно доводи до
стварања потенцијално опасних ситуација у саобраћају.
Постојање воде на коловозу такође има утицаја и на брже пропадање коловоза и
настанак ударних рупа, потањање коловоза и сл. а што све ствара небезбедне
ситуације у саобраћају које могу довести до саобраћајних незгода.
4.

ПРОПУСТИ ПУТА КОЈИ ИМАЈУ УТИЦАЈА НА ПОСЛЕДИЦЕ
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ

Најчешћи утицај пута на последице саобраћајне незгоде је постојање чврстих
препека у непосредној близини коловоза, а које нису прописно заштићене, како не
би имале утицаја на повећање последица незгоде при удару у те препреке. Најчешћи
случај је постојање приступа путу преко канала, који су изведени од чврстог
материјала или пак су зацевљени без адекватног закошења ивица око улазне цеви.
Овакви приступи представљају пасивно небезбедне препреке у непосредној
близини коловоза и као такве у знатној мери имају утицаја на повећање последица
саобраћајних незгода.
Постојање дрвореда или појединачних стабала дрвећа, стубова и сличних
објеката у непосредној близини коловоза, који нису заштићени оградом, такође има
утицаја на увећање последица саобраћајних незгода, јер има утицаја на тренутно
заустављање возила или пак већу тренутку промену брзине при удару у те објекте,
а што све има утицаја на повећање последица незгоде.

Слика 7. Пасивно небезбедна околина пута

Посебно небезбедне елементе пута који имају утицаја на последице незгоде
представљају заштитне ограде које нису постављене у складу са стандардима
безбедности саобраћаја, посебно у складу са ЕН 1317, и имају почетно завршне
елементе који нису пасивно безбедни и утичу на повећање последица незгода.
Такође, додатни проблем код заштитних ограда представљају и појаве отвора у
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оградама који нису адекватно изведени, па представљају опасне препреке. Косине
канала и засека такође могу имати утицаја на тежину последица, јер нису изведене
на пасивно безбедан начин и тренутно заустављају возила, на који начин директно
имају утицаја на увећање последица саобраћајне незгоде.
5.

ЗАКЉУЧАК

Дубинска анализа саобраћајних незгода је указала на најчешће утицаје фактора
пут на територији Републике Србије, а који су имали утицаја на саобраћајне незгоде
које су обухваћене спроведеним анализама. Као што је већ представљено значајан
број карактеристика трасе има утицаја на стварање опасних ситуација у саобраћају,
а што у значајном броју случајева за последицу има настанак саобраћајних незгода
за погинулим лицима и великом материјалном штетом. Имајући у виду значај
препознатих утицајних фактора за превентивно деловање у безбедности саобраћаја,
неопходно би било, системски проширити дубинске анализе саобраћајних незгода
на што већи узорак незгода, како би се омогућило препознавање већег броја утицаја
пута, на који начин би се омогућило превентивно деловање на отклањању тих
недостатака пута. На овај начин би се смањио утицај пута на саобраћајне незгоде, а
самим тим и утицај на понашање возача, а што све заједно би резултoвало мањим
бројем незгода и трошкова у саобраћају.
6.
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ROAD SAFETY INSPECTION OUTSIDE OF THE SETTLEMENTS
Борис Антић1, Лазар Савковић2, Милан Божовић3
Резиме: У циљу унапређења стања безбедности саобраћаја у некој држави или на некој
територији, потребно је поред деловања на ставове и понашање учесника у саобраћају
унапређивати безбедност пута, односно инфраструктурне елементе. Основу унапређења
безбедности пута представља алат – провера безбедности саобраћаја (ПБС), који подразумева
сагледавање елемента пута који могу утицати на настанак или тежину последица саобраћајне
незгоде. При спровођењу ПБС, питања која значајно заокупљују пажњу истраживача су оцена
степена ризика уочених недостатака на безбедно одвијање саобраћаја и предлагање мера
којима би се отклонили уочени недостаци пута. Због преклапања функције путева, у погледу
даљинског повезивања и локалног опслуживања, мере унапређења безбедности саобраћаја
некада није могуће једнозначно дефинисати. У овом раду приказана је методологија вршења
ПБС на путевима ван насеља, на примеру државних путева у Расинском округу. На основу
уочених проблема пута са аспекта безбедности саобраћаја разматране су мере унапређења
безбедности пута, са посебним освртом на усклађивање различитих захтева функције пута.
Кључне речи: провера безбедности саобраћаја, путеви ван насеља, утицај пута, функција
пута, степен опасности.
Abstract: To improve the state of traffic safety in a country or territory, it is necessary, in addition,
to affect on the attitudes and behaviors of traffic participants, to improve the road safety or
infrastructure elements. The basis for road safety improvement is the Road Safety Inspection (RSI)
tool, which includes perceiving at the elements of the road that can affect the occurrence or severity
of the consequences of a traffic accident. In the implementation of RSI, issues that significantly
concern the inspector's attention are the risk assessment of the observed deficiencies for the safer
1 Др Борис Антић, дипл. инж. саобраћаја, ванредни професор, Универзитет у Београду, Саобраћајни
факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија, b.antic@sf.bg.ac.rs
2 Лазар Савковић, маст. инж. саобраћаја, студент докторских студија, Универзитет у Београду,
Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија, savkovic.ar@gmail.com
3 Милан Божовић, дипл. инж. саобраћаја, BPM Support, Војводе Степе 459д, Београд, Србија,
bozovicmilan@yahoo.com
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traffic and the proposing of measures to eliminate the identified deficiency of the road. Due to the
overlapping of the road function, in terms of distance connection and local servicing, measures for
improving traffic safety cannot be uniquely defined. This paper presents the methodology for
performing RSI on roads outside the settlement, on the example of state roads in the district Rasina.
Based on the observed problems of the road from the aspect of traffic safety, measures for improving
the road safety have been considered, with special emphasis on harmonization of different
requirements of the road function.
Keywords: Road Safety Inspection, Road outside the settlement, Impact of road, Road function,
Degree of danger.

1.

УВОД

Европска директива 2008/96 односи се првенствено на трансевропску путну
мрежу (ТЕН) али и на путеве који се укрштају са ТЕН мрежом. Једна од
најзначајнијих процедура унапређења безбедности путева, која произилази из
поменуте директиве је провера безбедности саобраћаја (ПБС). 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).
Према OECD-у циљ провере безбедности саобраћаја је идентификовање фактора
везаних за инфраструктуру или саобраћај који доприносе повећању ризика од
задобијања повреда 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 провера може и треба се спровести током уобичајене експлоатације пута јер
у том случају указује на грешке и опасности, а помаже и приликом њихове
елиминације. У детаљном извештају о провери се налазе идентификовани
недостаци у погледу безбедности саобраћаја, заједно са конкретним препорукама за
корективне акције (OECD/ITF, 2015).
Законом о путевима, чланом 89, је предвиђено да се врше периодичне и циљане
провере безбедности саобраћаја. Периодичне провере безбедности саобраћаја
управљач пута је дужан да обезбеди најмање једном у периоду од пет година за
путеве првог реда, док се циљане провере односе на путеве са највећим ризиком.
Овај рад има за циљ да прикаже резултате провере безбедности саобраћаја на
државним путевима IБ и IIА реда на дужини од 100 km и да прикаже предлог мера
за унапређење безбедности пута. Провера безбедности саобраћаја је вршена у
оквиру пројекта чији је наручилац ЈП ''Путеви Србије''. На крају рада су приказани
проблеми који највише доприносе настанку и тежини саобраћајних незгода.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА

Подаци коришћени у овом раду, односе се на државне путеве који се налазе на
територији Расинског округа. Провере безбедности саобраћаја на овој територији
вршене су у периоду од јула до септембра месеца 2018. године, а обухваћени су
државни путеви првог Б и другог А реда.
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Деонице путева првог реда које су биле предмет провере безбедности саобраћаја
су: ДП IБ реда бр. 23 од петље Појате до чвора Макрешане, затим, ДП IБ реда бр. 38
од чвора Макрешане до чвора Блаце. Када је реч о државним путевима IIА реда,
обухваћене су две деонице и то ДП IIА бр. 208 од чвора Брус до чвора Разбојна и
ДП IIА бр. 215 од чвора Каоник (Ђунис) до чвора Рибаре. Укупна дужина
провераваних државних путева износила је 100 km.
Теренски део провере безбедности саобраћаја конципиран је тако да се састојао
из две фазе. Пре почетка вршења провере безбедности саобраћаја, неопходно је било
обезбедити да тим проверавача, буде опремљен одговарајућом опремом за теренски
део, који се пре свега односи на добру уочљивост проверавача од стране осталих
учесника у саобраћају, али и осталу опрему (либеле, мерни точак, пантљике, џепни
метар, фотоапарат, ауто-камера, ротација за возило…). Прва фаза теренског дела се
односила на снимање путева из возила, са камером високе резолуције која у себи
садржи геореференциране податке (о позицији у простору, брзинама кретања, датум
и време). Снимање је вршено на свим деоницама путева, у оба смера кретања у
дневним и ноћним условима. Друга фаза теренског дела, састојала се од детаљног
прегледа деоница и заустављања тима проверавача на свим местима који могу
представљати потенцијалну опасност по све учеснике у саобраћају, у циљу
детаљније анализе. На местима са повећаним ризиком, вршена су одговарајућа
мерења и фотографисања тако да се добију квалитетне фотографије проблема са
подацима о локацији (геореференциране фотографије), тако да се може касније лако
одредити локација проблема и увезати у реалном простору. За одређивање локације
проблема у простору, коришћена је стационажа пута према референтном систему и
GPS координате у формату WGS84.
Наредни корак у реализацији ПБС је креирање извештаја. Методологија
коришћена за структуру извештаја, развијена је од стране PIARC-а4 и састоји се из
следећих поглавља:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Функција пута
Попречни профил пута
Пружање пута
Укрштања
Јавни и приватни сервиси, одморишта и јавни превоз
Рањиве категорије учесника у саобраћају
Вертикална и хоризонтална сигнализација и осветљење пута
Околина пута и елементи пасивне безбедности пута

Након усаглашавања ставова о ризицима међу члановима тима и дискутовања о
уоченим проблемима и могућим препорукама, наредни корак био је припрема
Извештаја о провери безбедности саобраћаја. За сваки уочен проблем је процењиван
ризик настанка незгоде или ризик од задобијања тешких повреда. Наредна фаза
реализације ПБС, представљала је предлог мера за унапређење безбедности
саобраћаја, које су класификоване у три групе (ургентне и краткорочне мере;
средњорочне мере и дугорочне мере). За сваку предложену меру било је потребно
проценити оквирне вредности трошкова који су потребни за реализацију, како би
управљач пута имао могућности да планира буџет са којим би реализовао
предложене мере.

4

PIARC - Permanent International Association of Road Congresses
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На крају Извештаја о ПБС налази се просторни приказ проблема безбедности
саобраћаја, који садржи GPS локацију проблема, стационажу, позицију проблема,
кратак опис проблема, процењен ризик, препоруке за решење проблема и на крају
процењене трошкове предложене мере.
3.

РЕЗУЛТАТИ

У наставку рада приказани су карактеристични недостаци пута са аспекта
безбедности саобраћаја, уочени током провере безбедности саобраћаја на
територији Крушевца. Сагледавајући све евидентиране проблеме безбедности пута,
приказани су специфични проблеми безбедности пута, који су најчешће уочени.
3.1.

Функција пута

У оквиру прве тачке Функције пута, уочен је проблем који се односи на
помешане захтеве даљинског и локалног саобраћаја. Наиме, провераване деонице
су позициониране у простору тако да повезују значајне делове (округе, градове,
одмаралишта…) у нашој земљи. Проблем се јавља због преклапања захтева
даљинског саобраћаја и локалних кретања. Корисници који имају захтеве
даљинског саобраћаја одликују веће брзине кретања (нпр. крећу са аутопутем), а
што је у директној колизији са локалним саобраћајем. Следећи проблем, а који се
надовезује на претходни, су тзв. линеарна насеља, односно пролазак државног пута
кроз насеље. Услед појаве насеља, појављују се различити корисници на мрежи
путева и појављује се већа дисперзија брзина. Такође, ако се томе дода учешће
теретних возила, јасно је да је ризик на таквим деоницама путева повећан, односно
постоји већи ризик од настанка саобраћајних незгода (слика 1).

Слика 1. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Функција пута/улице''

Као следећи проблем функције пута, уочене су неодговарајуће границе почетка
насеља. У већини случајева, евидентирано је да околина пута има изглед насеља, а
није означено саобраћајним знаком као насеље. Такође, уочено је да постоје чак и
изграђени тротоари, а да је насеље означено касније, иако су испуњени сви услови
да тај део пута буде означен као насеље. Ово је изузетно значајан проблем, јер на
тим деловима пута важи опште ограничење брзине кретања до 80 km/h, а постоји
повећан број рањивих учесника у саобраћају (пешака и бициклиста). Дакле, возачи
на оваквим местима не очекују присуство пешака, чија је изложеност повећана због
већег броја свакодневних кретања, те је због тога повећан ризик од настанка
саобраћајних незгода са пешацима. Овај проблем је изражен како на државним
путевима првог реда, тако и на државном путевима другог реда.
Као ургентна мера за решење проблема, предложено је означавање насеља на
одговарајућим позицијама, тако да се првенствено делује да смањење брзине
кретања возила. Такође, на местима уласка, односно изласка из насеља, потребно је
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изградити тзв. ''капије'' (енг. Gate) или друге мере за смиривање саобраћаја, како би
се возачима указало на промену у амбијенту и додатно усмерила пажња на
постојање рањивих учесника у саобраћају.
3.2.

Попречни профил пута/улице

У тачки ''Попречни профил'', уочени су пре свега проблеми везани за
неодговарајућу ширину коловоза. На неким местима је уочен проблем који се
односи на превелику ширину коловоза. Када је велика ширина коловоза (нпр. око
8 m), јавља се проблем већих експлоатационих брзина на том делу пута, јер се може
рећи да преширок коловоз призива возаче да се крећу већим брзинама, односно
може се рећи да у том случају пут изазива веће брзине кретања (слика 2). У другом
случају, уочени су проблеми за недовољну ширину коловоза у односу на
постављено ограничење брзине. С обзиром да се ради о двотрачним путевима, са по
једном саобраћајном траком по смеру кретања, ширина коловоза није одговарајућа
за безбедно мимоилажење возила.
Следећи најучесталији проблем, јавља се у погледу недовољног попречног
нагиба коловоза. Дакле, уочени су поједини делови пута где је попречни нагиб
коловоза био мали или га уопште није било. Нарочито су опасне ситуације када је
на местима где постоји вертикална конкавна кривина, у самом превоју кривине,
попречни нагиб недовољан. У тим ситуацијама, долази до задржавања воде на
коловозу и неодговарајућег одводњавања.
Потребно је на местима са великом ширином коловоза, смањити ширину
применом одговарајућих мера (нпр. изградња бициклистичких стаза, повећање
ширине тротоара ако су изражени пешачки токови, и сл.), док је на путевима са
недовољном ширином коловоза потребно применити ургентне мере у виду
ограничења брзине кретања возила у складу са тренутном ширином коловоза, а
затим у будућем периоду, предвидети реконструкцију пута, тако да буду кориговани
сви небезбедни елементи пута.

Слика 2. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Попречни профил пута''

Неодржавање елемената пута који имају функцију одводњавања коловоза,
такође води учеснике у саобраћају ка повећаном ризику. На провераваним
државним путевима, уочени су зарасли растињем и запрљани риголи. Такође, на
неким местима су и банкине неадекватно одржаване па ни оне не могу одводити
воду са коловоза, него у том случају долази до задржавања воде на коловозу.
Задржавање воде на коловозу може довести до појаве aquaplaninga и том приликом
дестабилизације возила, односно неконтролисаног кретања. Незгоде које могу
настати у овим ситуацијама су најчешће исклизавање и силазак возила са пута. Зато
је потребно на сви критичним местима обезбедити довољан попречни нагиб.
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3.3.

Пружање трасе пута

Када је у питању пружање траје најучесталији проблеми који су уочени током
вршења провере безбедности саобраћаја, односе се на променљиве радијусе
хоризонталних кривина, неодговарајуће вођење трасе пута и хоризонталне кривине
са малим радијусом у односу на ограничену брзину (слика 3).
Постојање хоризонталних кривина са променљивим вредностима радијуса,
представља велики проблем са аспекта безбедности саобраћаја, а нарочито су
опасне ''корпасте'' кривине, где кривина релативно великог радијуса прелази у
кривину са мањим радијусом. Ово може довести до дестабилизације и преласка
возила у траку за кретање возила из супротног смера, а ове ситуације су
проблематичне и за двоточкаше (мотоциклисте и мопедисте).
Наредни проблем који је у вези са пружањем трасе провераваних путева, односи
се на вођење трасе пута. Током провере безбедности саобраћаја, уочени су проблеми
неодговарајућег вођења трасе пута. Овај проблем је нарочито изражен у кривинама
и у ноћним условима одвијања саобраћаја, где није могуће благовремено
сагледавање пута испред возила. Како би се решио проблем вођења саобраћаја,
потребно је поставити смероказе за означавање пружања трасе, а у кривинама
додатно поставити табле за усмеравање.

Слика 3. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Пружање трасе пута''

3.4.

Укрштања

Када су у питању укрштања, најчешћи проблеми који су уочени на провераваним
путевима, а односе се на укрштања приказани су на слици 4.

Слика 4. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Укрштања''

Код тачке ''Укрштања'', најучесталији проблем који уочен провером
безбедности саобраћаја односи се на небезбедан угао укрштања путева/прикључака,
недостатак знакова приоритета и смањену прегледност на укрштањима. Проблеми
небезбедног угла укрштања (најчешће ''Y'' тип) везани су за отежано сагледавање
саобраћаја на прилазима раскрсници, али и могуће нејасноће (збуњујуће ситуације)
у вези са првенством пролаза, што може допринети погрешном избору и може
водити ка настанку саобраћајних незгода. Неке раскрснице су слабо уочљиве, због
присуства вегетације или препрека у непосредној зони раскрсница, а то се директно
одражава на смањење прегледности. Следећи проблем се односи на недостатак
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знакова приоритета на укрштањима (најчешће је то знак ''обавезно заустављање'')
што може допринети лошем сагледавању саобраћајних ситуација.
Како би се унапредила безбедност на укрштањима, потребно је пре свега
поставити одговарајуће саобраћајне знакове чиме би се дефинисали приоритети на
укрштањима, а затим повећати прегледност у зонама раскрсница, тако да се уклони
сувишна вегетација или уклоне/удаље објекти који ограничавају прегледност. Као
дугорочна мера, потребно је да се угао укрштања код раскрсница изведе на начин
да буде безбедан, односно реконструисати постојеће ''Y'' раскрснице, тако да се
укрштају под углом од приближно 90 степени, односно преобликовати раскрсницу
у правилну ''Т'' раскрсницу или у кружну раскрсницу.
3.5.

Јавни и приватни сервиси, одморишта и јавни превоз

Код тачке ''Јавни и приватни сервиси, одморишта и јавни превоз'', након
спровођења провере безбедности саобраћаја, уочено је да су најчешће уочени
проблеми везани за велики број приступа државном путу (слика 5).
Контрола приступа је један од важних процеса које је потребно спровести у
нашој земљи, јер се овај проблем јавља на целој мрежи путева у Србији. Током
вршења провере безбедности саобраћаја, уочени су проблеми који се односе на
неуређене и нелегалне приступе државном путу. Неуређене приступе у већини
случаја карактерише превелика ширина приступа и околност да нису физички
одвојени од коловоза, а то је најчешће уочено код комерцијалних приступа путу.
Повећан број приступа води ка повећаном броју саобраћајних незгода. Како би се
смањио број приступа потребно је спровести контролу приступа на начин да се
нелегални приступи затворе или да се преусмере. Поред тога, могуће је изградити
сервисне саобраћајнице које би вршиле своју улогу ''сабирања'' саобраћаја и њих
укључити на државни пут као регуларну раскрсницу. Када је реч о неуређеним
приступима (са великом ширином), њих је потребно уредити на начин да се физички
одвоје од коловоза и потребно је дефинисати места уласка/изласка на коловоз
државног пута.

Слика 5. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Јавни и приватни сервиси,
одморишта и јавни превоз''

На већини стајалишта јавног превоза уочено је да недостају ознаке за аутобуско
стајалиште, док у доста мањем броју недостају саобраћајни знакови за аутобуско
стајалиште. Одређен број стајалишта је изведен на коловозу и то на делу пута ван
насеља, где су експлоатационе брзине возила велике, што је уочено као проблем, по
путнике, тј. кориснике јавног превоза Такође, стајалишта јавног превоза у већини
случаја нису била одговарајуће осветљена јавном расветом, што може изазвати код
путника који чекају на јавни превоз осећај небезбедности и страха.
Већина површина коју су возачи користили за предах, била је неуређена.
Одморишта су у већини случајева била уз ивицу коловоза без постојања физичког
острва и без осветљења, али и без асфалтне подлоге. Одморишта је потребно
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уредити на одговарајући начин, тако да не представљају проблем са аспекта
безбедности саобраћаја.
3.6.

Рањиве категорије учесника у саобраћају

Имајући у виду да се ради ванградским условима одвијања саобраћаја, на рањиве
категорије учесника у саобраћају се мора додатно усмерити пажња. На слици 6,
приказани су карактеристични проблеми, који се јављају на државним путевима у
Расинском округу.

Слика 6. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Рањиве категорије учесника у
саобраћају''

Као што је на почетку споменут проблем постојања линеарних насеља кроз које
пролази државни пут, уочени су и проблеми везани за потребе рањивих учесника у
саобраћају. Први уочени проблем који се понављао на мрежи анализираних путева
је недостатак пешачке инфраструктуре у насељима, односно недостатак изграђених
тротоара. У оваквој ситуацији, пешаци су приморани да се крећу коловозом и тиме
се повећава ризик од настанка саобраћајних незгода, а поготову у ноћним условима
саобраћаја. Проблем постаје још већи кад постоји низ кућа и објеката поред
коловоза државног пута са обе стране, а не постоји тротоар ни са једне стране
коловоза, где важи опште ограничење брзине на путевима ван насеља до 80 km/h.
Слична ситуација је уочена и са бициклистима који су приморани да се крећу
коловозом са осталим динамичким саобраћајем.
Следећи проблем се односи на паркирана возила на тротоарима у насељима, а
нарочито у зонама школе. Возила која су паркирана на тротоарима приморавају
пешаке да се крећу коловозом, што директно утиче на повећање ризика настанка
незгода које су са пешацима, по правилу, са најтежим последицама.
Како би се унапредила безбедност рањивих учесника у саобраћају, неопходно је
изградити тротоаре са обе стране коловоза у насељима. Када је реч о бициклистима,
уколико је могуће изградити бициклистичке стазе (или пешачко бициклистичке)
или траке. У зони где се налазе возила паркирана на тротоарима потребно је
грађевинским мерама (стубићи, жардињере, кугле и сл.) забранити паркирање.
3.7.

Вертикална и хоризонтална сигнализација и осветљење пута/улице

У оквиру тачке која се односи на саобраћајну сигнализацију (вертикална и
хоризонтална) и осветљење пута уочени су проблеми везани за неадекватно
осветљење пута (слика 7). Осветљење пута није на задовољавајућем нивоу на
појединим деоницама путева. Проблем код осветљења односи се на застарелу
технологију коришћене јавне расвете, тако да сноп светла због непостојања сочива,
не осветљава коловоз.
Када је у питању сигнализација, уочени су проблеми везани за избледеле ознаке
на коловозу. То су најчешће ознаке пешачког прелаза у насељима, затим ивичне
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линије, разделне линије и сл. Проблем непостојања ивичних линија на путевима
утиче на лоше вођење саобраћаја, нарочито у ноћним условима и може изазвати
незгоде силаска возила са пута. На многим местима на истраживаним путевима,
уочени су саобраћајни знакови заклоњени растиње, што онемогућава благовремено
сагледавање саобраћајне ситуације. Такође, уочен је и недостатак табли за
усмеравање у кривинама.

Слика 7. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Вертикална и хоризонтална
сигнализација и осветљење пута'

Потребно је заменити старо осветљење са новим типом расвете (нпр. лед
расвета), а нарочито у насељима. Такође би требало поставити додатну расвету на
пешачким прелазима, како би истакли пешаке приликом преласка коловоза. Такође,
би требало обновити ивичне и разделне линије на државним путевима и уклонити
растиње које заклања саобраћајне знакове.
3.8.

Околина пута и елементи пасивне безбедности пута

Један од начина унапређења безбедности путне инфраструктуре представља
заштита елемената који могу довести до настанка саобраћајних незгода или
повећања последица евентуалних незгода. Током провере безбедности саобраћаја,
по питању околине пута и пасивне безбедности пута, уочени су проблеми који се
односе на недостатак заштитних ограда, на небезбедне завршетке заштитних ограда,
неповезаност заштитних ограда и незаштићене бетонске објекте поред пута (слика
8).
Недостатак заштитних ограда најчешће је уочен у хоризонталним кривинама и
на путу у насипу где се налазе стрме косине и где постоји повећан ризик слетања
возила са пута. Заштитне ограде на провераваним путевима на већини анализираних
деоница, нису завршене на одговарајући начин, односно на пасивно безбедан начин.
Такође, у вези заштитних ограда, пронађен је проблем неповезаности заштитних
ограда, односно постојања прозора у оградама (енг. Windows).
Велики проблем у погледу пасивне безбедности, представљају бетонске
непокретне препреке поред коловоза. Ту се пре свега мисли на незаштићене
бетонске стубове електричне енергије или јавне расвете, који се налазе непосредно
уз ивице коловоза. Такође, уочен је проблем опасних бетонских цевастих пропуста
кућних приступа, који се налазе уз ивицу коловоза.

Слика 8. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке '' Околина пута и елементи
пасивне безбедности пута''
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Како би се унапредили елементи пасивне заштите пута, потребно у складу са
стандардом СРПС 1317 о системима задржавања на путевима, поставити заштитне
ограде у хоризонталним кривинама и на местима са стрмим косинама, како би пут
''опростио'' грешку возачу (енг. Forgiving roads) и избегле незгоде слетања возила са
пута. Такође, потребно је завршетке заштитних ограда извести на пасивно безбедан
начин, постављањем ублаживача удара или завршити заштитну ограду укосо (у
страну) у складу са стандардима. Незаштићене бетонске стубове је потребно
заштитити са заштитном, оградом или заменити их са пасивно безбедним стубовима
(енг. Slip Base Pole).
4.

ЗАКЉУЧАК

Унапређење путне инфраструктуре представља велику могућност за унапређење
стања безбедности саобраћаја у целој држави. Применом модерних алата, односно
провере безбедности саобраћаја, могуће је идентификовати проблеме на путевима,
а затим деловати одговарајућим мерама за унапређење путне инфраструктуре и пре
догађања саобраћајних незгода.
На примеру путева у Расинском округу, представљени су најучесталији
проблеми уочени током спровођења провере безбедности саобраћаја. Највећи број
проблема који могу допринети најтежим последицама, односи се на тачку Околина
пута и пасивну безбедност пута (бетонски стубови, цевасти пропусти…). Такође,
велики проблеми уочени су у оквиру тачке Пружање трасе пута, са чијим
решавањем би се унапредило стање безбедности путне инфраструктуре (решавање
''корпастих'' кривина, неодговарајући радијуси хоризонталних кривина…).
Стална употреба алата за унапређење путева, довела би до унапређења
безбедности саобраћаја на целом подручју, а нарочито унапређење фактора пут.
Зато је потребно у локалним заједницама периодично спроводити провере
безбедности саобраћаја и пратити имплементацију предложених мера као и њихове
ефекте, односно ефикасности појединачних мера.
Провере безбедности саобраћаја се могу спроводити на свим путевима и
улицама. У овој студији случаја приказани су резултати провере за државне путеве
првог и другог реда. Међутим, локалне заједнице би могле покренути поступак
вршења провера безбедности саобраћаја и на путевима који су њихово власништво
и на тај начин унапредити безбедност саобраћаја на територији своје локалне
заједнице.
5.
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УТИЦАЈ ИЗГРАДЊЕ ПУТЕВА СА ФИЗИЧКИ РАЗДВОЈЕНИМ
КОЛОВОЗИМА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
THE IMPACT OF CONSTRUCTION OF DUAL CARRIAGEWAY
ROAD ON TRAFFIC SAFETY
Емир Смаиловић1, Марија Дотто2, Далибор Пешић3, Милош Милосављевић4
Резиме: Попречни профил пута у погледу физички раздвојених коловоза и елемента пасивне
безбедности имају значајан утицај на безбедност саобраћаја предметног пута. У литератури
се пут са два раздвојена коловоза најчешће повезује са унапређењем безбедности саобраћаја,
при чему се пре свега истиче смањење броја чеоних судара, који су карактеристични за
двотрачне путеве. Путеви са два раздвојена коловоза се, у односу да двотрачне путеве,
разликују и по питању већих брзина саобраћајног тока, што са друге стране има негативан
ефекат на безбедност саобраћаја. Поред аспекта безбедности саобраћаја, изградња путева са
два раздвојена коловоза има броје ефекте на друштвено-економски развој. У овом раду
приказан је ефекат изградње пута са два раздвојена коловоза на стање безбедности саобраћаја
предметне деонице. На примеру изградње пута аутопута Љиг-Прељина извршена је анализа
ефеката на безбедност, за деоницу на којој је изграђен аутопут. Разматрани су ефекти
изградње пута са физички раздвојеним коловозима на број и последице саобраћајних незгода,
као и ефекти промене обима и структуре саобраћајног тока на стање безбедности саобраћаја.
Ова студија има значајан допринос правилном сагледавањем ефеката изградње путева са
физичким коловозима на стање безбедности саобраћаја, а самим тим и на одговарајуће
вредновање „трошкова“ изградње инфраструктуре. Студија је значајна са више аспеката, од
чега се посебно издваја оптимална пројекција друштвено-економских ефеката изградње
инфраструктуре.
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Кључне речи: попречни профил пута, физички одвојени коловози, структура саобраћајног
тока, безбедност саобраћаја, ефекат
Abstract: The cross-section of the road with regard to dual carriageway and passive safety elements
have a significant impact on the traffic safety of the section road. In the literature, the divided road
is most often associated with the improvement of traffic safety, with the emphasis on reducing the
number of frontal collisions, which are characteristic of two-way roads. Divided roads, in relation
to the two-way roads, are also different in terms of higher speeds of the traffic flow, which on the
other hand has a negative effect on traffic safety. Apart from the aspect of traffic safety, the
construction of dual carriageway roads have a few number of effects on socio-economic
development. This study showns the effect of construction dual carriageway roads on the traffic
safety for the given section. For the case of the construction of the Ljig-Preljina highway, an analysis
of the effects on the traffic safety, the sections for which the motorway was built, was performed.
The effects of divided road construction on the number and severity of traffic accident, as well as
the effects of changing the flow rate and traffic flow structure on the traffic safety were considered.
This study has made a significant contribution to the proper understanding of the effects of building
divided roads on the traffic safety, and hence to the proper evaluation of the costs of infrastructure
construction. The study is significant with several aspects, from which the optimum projection of
the socio-economic effects of infrastructure construction is specially highlighted.
Keywords: dual carriageway, divided road, traffic flow structure, traffic safety, impact

1.

УВОД

Праћење ефикасности мера унапређења безбедности саобраћаја и напретка у
области безбедности саобраћаја укључује број саобраћајних незгода, број
погинулих и број повређених лица у саобраћају. Међутим, ове величине често нису
довољне да би се разумео проблем безбедности саобраћаја, јер је потребно повезати
просторно и временски настанак саобраћајне незгоде са околностима пута и
окружења. У литератури безбедности саобраћаја, разматрају је различити утицаји
пута на безбедност саобраћаја. Почетке анализе које су се спроводиле на основу
просечне закривљености трасе пута, коефицијента приањана, усмерености
попречног нагиба коловоза у кривинама и слично, замењене су истраживањем
бројних индикатора безбедности пута, који на различите начине утичу на
безбедност саобраћаја. Степен развоја путне мреже, који се изражава у проценту
дужине одговарајућих саобраћајница у путној мрежи, представља један од
најважнијих утицаја на безбедност саобраћаја у неразвијеним земљама и земљама у
развоју.
Wegman, Aarts and Bax (2008) наводе пет принципа на којима би требала да се
заснива безбедна путна мрежа. Први принцип подразумева да путеви морају бити
хијерархијскии структуирани (принцип функционалности). Друго, на путевима са
већим брзинама кретања, коловози морају да буду физички раздвојени (принцип
хомогености). Трећи принцип подразумева да пут буде предвидив за учеснике у
саобраћају, што се постиже одговарајућим пројектним елементима пута (принцип
предвидивости). Четврто, окружење пута треба да буде ''праштајуће'', што значи да
када дође до настанка саобраћајне незгоде, последице незгоде буду мање (принцип
''праштања''). Пети принцип се односи на свест учесника у саобраћају o познавању
путне мреже и њиховој способности да одговоре захтевима вожње.
Путна мрежа неког подручја састоји се од различитих категорија саобраћајница,
почев од аутопутева, па све до путева у урбаним целинама. Сматра се да су
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аутопутеви најбезбеднија категорија саобраћајница, јер се за разлику од осталих
категорија саобраћајница, на аутопутевима ретко догађају саобраћајне незгоде, ако
се посматра изложеност, односно пређени пут. Разлоге у оваквим чињеницама треба
тражити у томе што су коловозне траке за супротне смерове физички раздвојене, у
томе што постоји потпуна контрола приступа, у томе што су специфични начини
укрштања (денивелисани) који смањују број и тежину конфликата, итд. За разлику
од аутопутева, путеви у насељима, а посебно путеви ван насеља представљају
ризичније категорије саобраћајница. Наиме, Elvik and Vaa (2004) наводе да је
заступљеност страдања на аутопутевима у односу на остале категорије
саобраћајница веома мала и да је највећи ризик смртног страдања на путевима ван
насеља (4 до 6 пута већи у односу на аутопутеве). Додатно, лоше стање површине
коловоза, као и пропусти у пројектовању и одржавању путева значајно умањују
стање безбедности саобраћаја.
Утицај физички раздвојених коловоза на стање безбедности саобраћаја,
разматран је и у истраживањима Европске Комисије, 2004. и 2016. године, где се
констатује да путеви са једним коловозом имају мању оцену безбедности у односу
на путеве са физички одвојеним коловозима (ЕС, 2004; ЕС, 2016).
Циљ ове студије је истраживање утицаја изградње путева са физички
раздвојеним коловозима на стање безбедности саобраћаја. У познатим условима
одвијања саобраћа, по питању протока и брзина, потребно је истражити ефекте
изградње путева са физички раздвојеним коловозима на стање безбедности
саобраћаја на путној мрежи. Део путне мреже који се разматра у овој студији је
деоница од Љига до Прељине, која се, од 2017. године састоји од два пута:
двотрачни пут IБ реда бр. 22, на коме супротни смерови кретања нису физички
раздвојени; и аутопут А2, који се састоји од два, физички раздвојена коловоза. До
краја 2016. године, саобраћај на посматраној деоници се одвијао двотрачним путем
IБ реда бр. 22. За истраживање ефеката изградње аутопута у овој студији, као
почетак одвијања саобраћаја ауто путем Љиг-Прељина посматран је почетак 2017.
године, иако је аутопут пре почетка 2017. године, отворен за саобраћај.
2.

ПОВЕЗАНОСТ КАРАКТЕРИСТИКА САОБРАЋАЈНОГ ТОКА И
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Карактеристике саобраћајног тока које се најчешће повезују са безбедношћу
саобраћаја су проток, густина и брзина тока. Belmont and Forbes (1953) су
истраживали наведени проблем и показали да на деоницама са две траке, ризик
настанка саобраћајних незгода се повећава линеарно са густином саобраћаја по сату.
Након почетних линеарних завности протока и настанка саобраћајних незгода, у
каснијим истраживањима дошло се до законитости промене протока и настанка
незгода, у облику слова ''U''. До значајних резултата истраживања у каснијим
истраживањима дошли су Ceder and Livneh (1982), а то је негативна зависна веза
повећања протока и настанка незгода са једним возилом. Код незгода са учешћем
више возила, резултати истраживања нису једнозначни.
До линеарне зависности повећања протока и настанка незгода су дошли Turner
and Thomas (1986) за аутопутеве са 2 и 3 траке. Када је у питању тежина незгода
Turner and Thomas (1986), закључују да са повећањем протока, тежина незгода
опада. Слично томе, Martin (2002) је анализирао однос тежине незгода и протока на
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саобраћајницама ван насеља и дошао до закључка да незгоде са материјалном
штетом и повређенима достижу максимум при протоку мањем од 400 возила на сат.
Caliendo et al. (2007) су показали да постоји позитивна корелација протока и
броја незгода, како у кривинама, тако и на правцима, на аутопуту са 4 траке.
Међутим, ови резултати нису сагласни резултатима истраживања Vitaliano and Held
(1991) који нису установили пораст броја незгода са повећањем протока.
Са друге стране, тежина незгода се смањује јер при загушењу доминирају ниже
брзине, што доводи до мањих последица незгода. Утицај брзине на незгоде заузима
значајну пажњу у интернационалној литератури. Параметри, као што су средња
брзина и дисперзија брзине су предмет већине истраживања. Значајно истраживање
повезаности брзине и настанка незгода представили су аутори Aarts and Van Schagen
(2006), у коме су показали експоненцијалну зависност пораста брзине и учесталости
настанка незгода. Quddus (2013) је показала да просечна брзина не утиче на настанак
незгода, док су геометрија пута или проток контролисани. Без обзира на нејасне
закључке у погледу просечне брзине, када је у питању дисперзија брзина не постоје
дилеме у ефеката на безбедност саобраћаја.
Миленковић (2014) је развила модел процене броја саобраћајних незгода на
ванградским путевима у Републици Србији за државни пут IБ реда бр. 22 и део
државног пута IБ реда бр. 15. Применом модела утврђено је да се број саобраћајних
незгода по километру годишње смањује са повећањем ПГДС-а и достиже минимум
при ПГДС-у од око 5.200 воз/дан, након чега расте са повећањем ПГДС-а.
3.

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

У литератури су препознати фактори повезани са путем који утичу на безбедно
одвијање саобраћаја, при чему је смер повезаности некада нејасан. Наиме, бројна
истраживања имала су различите закључке у погледу нпр. повећања протока на
настанак саобраћајних незгоде, према категорији пута.
Анализа утицаја изградње путева са физички раздвојеним коловозима на
настанак саобраћајних незгода у овом истраживању, извршена је на основу
расположивих података јавног предузећа Путеви Србије. Разматрана је деоница од
Љига до Прељине пре изградње аутопута и током досадањег периода експлоатације,
са изграђеним аутопутем. Циљ истраживања утврђивање ефеката изградње
коловоза са физички раздвојеним смеровима кретања на настанак саобраћајне
незгоде. Подаци са путне мреже су добијени са аутоматских бројача који се налазе
на двотрачном путу IБ реда бр. 22 и на аутопуту А2. Посматране су категорије
возила у складу са Европском нормом ЕСС 1108/70 у погледу категоризације возила
и класа брзине (ширина класе 10 km/h). Временски период обухваћен истраживањем
представља две године пре изградње аутопута и годину дана експлоатације
аутопута. Иако је отварање аутопута за саобраћај извршено пре завршетка 2016.
године, због агрегирања података о броју и последицама саобраћајних незгода на
годишњем нивоу, 2016. година у овој студији биће посматрана као година у којој се
саобраћај на деоници Љиг-Прељина одвијао двотрачним путем IБ реда бр. 22.
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4.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

На деоници Љиг-Прељина изградњом аутопута дошло је до пораста ПГДС-а за
око 3.500 возила, са око 9.000 возила/дан на двотрачном путу IБ 22 у 2016. години,
на око 12.500 возила/дан у 2017. години, посматрано за обе категорије пута (IБ 22 и
А2).
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Слика 1. Промене у протоку и структури саобраћајног тока на деоници Љиг - Прељина,
2015-2017

Изградњом аутопута евидентирано већи обим саобраћаја припао је аутопуту
(ПГДС око 6.500), у односу на двотрачни пут са око 6.000 ПГДС-ом. На деоници
Љиг-Прељина, веће учешће комерцијалних возила је на двотрачном путу (6,4%) у
односу на 4,9% комерцијалних возила на аутопуту.
Просечна брзина на двотрачном путу IБ 22 се повећала са 68,4 km/h (у 2015.
години) на 72 km/h у 2017. години. У истом периоду ПГДС се смањио за око 3.000
возила/дан, док се учешће комерцијалних возила у саобраћајном току повећало са
5,4% на 6,4%. За посматрани период, на путу IБ 22 дошло је до смањења броја
саобраћајних незгода са 96 на 78.
Табела 1. Карактеристике саобраћајног тока и број незгода на путу IБ 22, 20152017
Просечна
% комерцијалних
Број незгода
Година
ПГДС
брзина (km/h)
2015
9.316
68,4
5,4
96
2016
9.032
69,6
5,7
92
2017
5.976
72,0
6,4
78

Истраживање броја и структуре саобраћајних незгода које су се догодиле од
2015. године до 2017. године, на деоници Љиг-Прељина на обе доступне саобраћајне
(двотрачни пут и аутопут), показује да се број незгода у наведеном периоду повећао.
Наиме, од 2015. године, када се догодило 96 незгода, у 2016. години се догодило 92
незгоде, док се 2017. године, када је био у функцији аутопут, догодило 99 незгода.
Чињеница је да се 2017. године догодило најмање незгода на двотрачном путу (78).
Међутим, 2017. године се догодила и 21 незгода на аутопуту, што укупно чини
највећи годишњи број незгода на деоници Љиг-Прељина (Слика 2).
Расподела настрадалих лица на деоници Љиг-Прељина, од 2015. до 2017. године
показује да се број лако и тешко повређених лица повећао у наведеном периоду. У
2017. години највећи број лица је лако или тешко повређен за посматрани период.
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У 2017. години, на истраживаној деоници погинуло је пет лица, што је мање у
односу на шест у 2015. години и седам у 2016. години (Табела 1 и Слика 3).
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Слика 2. Број саобраћајних незгода према категорији пута на деоници
Љиг-Прељина, 2015-2017

Посматрано по данима у недељи, највећи број саобраћајних незгода на
истраживаној деоници се догађа петком, суботом и понедељком. Расподела незгоде
по данима у недељи је слична за двотрачни пут и ауто-пут.
Изградњом аутопута, за посматрани период није дошло до промене структуре
незгода према последицама. Наиме, учешће незгода са настрадалим лицима у
укупном броју незгода на предметној деоници, по годинама, износи од 52% (у 2017.
години) до 55% (у 2016. години).
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Слика 3. Структура настрадалих лица на деоници Љиг-Прељина, 2015-2017

Резултати истраживања показују очигледну промену типова незгода. Наиме, на
двотрачним путевима доминантан тип саобраћајних незгода су незгоде са два
возила без скретања (61%), док наредну групу типова саобраћајних незгода чине
незгоде са једним возилом (19%). На аутопуту доминантан тип саобраћајних незгода
су незгоде са једним возилом, које чине 81% свих незгода. Другим речима, незгоде
типа ''једно возило'' четири пута се чешће догађају на аутопуту и чине најчешћу
групу незгода (Слика 4).
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Слика 4. Типови саобраћајних незгода на двотрачном путу и на аутопуту, 2015-2017

Анализа незгода на двотрачном путу IБ 22 и на аутопуту А2 показује да нема
разлике у структури возила која учествују у незгодама. На обе категорије
саобраћајница доминантни учесници су путнички аутомобили (око 70%), следе
теретна возила (око 20%) и аутобуси (око 3%). Занимљиво је да се на аутопуту А2
као учесници незгоде појављују и бициклисти, иако је овој категорији учесника у
саобраћају забрањено кретање аутопутем.
У посматраном периоду експлоатације аутопута, очигледне промене у структури
незгода које су настале су када је у питању локација незгода. Након изградње
аутопута двоструко веће учешће незгода на двотрачном путу (IБ 22) се догађа на
раскрсницама. У годинама пре изградње аутопута, на двотрачном путу догађа се 5%
незгода на раскрсницама, док се након изградње аутопута, на раскрсницама
догађало 10% незгода. Анализа саобраћајних незгода на деоници Љиг - Прељина,
показује различито учешће незгода на двотрачном путу и на аутопуту, у зависности
од стања коловозног застора. Тако, се обе категорије саобраћајница незгоде
најчешће догађају на сувом и чистом коловозу, при чему је различито учешће, на
двотрачном путу (72%), а на аутопуту (57%). Незгоде које настају на мокром или
влажном коловозу, као и на коловозу прекривеним расквашеним снегом имају веће
учешће на аутопуту, у односу на двотрачни пут. Тако се према расположивом
узорку незгода, незгоде на аутопуту у условима мокрог коловоза или коловоза
прекривеног расквашеним снегом догађају два пута чешће у односу на исте услове
на двотрачном путу. Треба имати у виду ограничење у погледу обима узорка за
посматрани период.
Нешто већи број незгода на аутопуту, у односу на двотрачни пут евидентиран је
условима магле. Настанак саобраћајних незгода у условима магле се у већини
истраживања повезује са брзим саобраћајницама (Abdel-Aty et al., 2011; Wu et al.,
2018). На основу разматраног узрока у овој студији не може се поуздано тврдити и
за деоницу Љиг - Прељина. За потребе истраживања ефеката изградње аутопута на
безбедност саобраћаја разматрана је врста учесника у саобраћају пре и после
изградње аутопута. Резултати истраживања показују сличну структуру учесника
незгода на двотрачном путу и на аутопуту. Једина разлика својства учесника је да је
учешће возача на аутопуту веће за око 10%, у односу на двотрачни пут.
Анализа старости учесника саобраћајних незгода на двотрачном путу и на
аутопуту показује да старији учесници у саобраћају учествују у незгодама на
аутопуту. Просечна старост учесника незгода на двотрачном путу IБ 22 износи 45
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година, док је просечна старост учесника незгода на аутопуту већа и износи 52
године.
5.

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА И ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Добијени резултати на први поглед указују да се са изградњом аутопута повећао
број незгода. Међутим, за разјашњење наведеног, потребно је размотрити обим и
структуру саобраћаја на истраживаној деоници. У 2017. години, тј. у првој години
експлоатације аутопута Љиг – Прељина, дошло је до пораста ПГДС-а за око 3.500
возила. Повећано је и учешће комерцијалних возила у саобраћајном току, док се
просечна саобраћајног тока на путу IБ реда бр. 22 значајно повећала за 3,6 km/h. Све
наведене промене у обиму и структури саобраћајног тока, могу се повезати са
изградњом аутопута.
Посматрано у релативном односу, на деоници Љиг – Прељина изградњом
аутопута дошло је до повећања ПГДС-а за 39%, док је број незгода повећан за 3%.
Посматрају наведени однос може се закључити да је изградња аутопута имала
значајан ефекат на смањење раста броја саобраћајних незгода. Како је већ претходно
истакнуто, бројна истраживања већи ПГДС повезују са већим бројем незгода.
Промене у саобраћајном току се занимљиве не само за сагледавања укупних
друштвених трендова, већ и истраживања конкретних утицаја промене ПГДС-а,
просечних брзина и слично на настанак незгоде. За двотрачни пут IБ 22 разматране
су наведене промене, као и смањење броја незгода са 96 на 78. На путу IБ 22 у
наведеном периоду дошло је до смањења ПГДС-а са 9.316 на 5.976 возила/дан;
повећања просечне брзине са 68,4 km/h на 72 km/h, као и повећања учешћа
комерцијалних возила у саобраћајном току са 5,4% на 6,4%. Коефицијент
корелације броја саобраћајних незгода са ПГДС-ом или просечном брзином, износи
респективно 0,99 и -0,99, што показује јаке повезаности. Добијени коефицијенти
корелације и детерминације показују јаку позитивну везу ПГДС-а и броја незгода;
и јаку негативну везу просечне брзине и броја незгода.
Значајна промена на деоници Љиг – Прељина настала је у погледу типова
саобраћајних незгода који се догађају. На путу IБ 22 доминантан тип саобраћајних
незгода су незгоде са два возила без скретања (61%), док је на путу А2 доминантан
тип саобраћајних незгода, незгоде са једним возилом. На основу наведеног може се
закључити да се незгоде са једним возилом четири пута чешће догађају на аутопуту,
у односу на двотрачни пут. Још једна значајна промена код незгода, настала
изградњом аутопута јесте локације незгода. Након изградње аутопута, на деоници
IБ 22, догађа се двоструко већи број незгода на раскрсницама. У годинама пре
изградње аутопута, на двотрачном путу догађало се 5% незгода на раскрсницама,
док се након изградње аутопута, на раскрсницама догађа 10% незгода. Наведени
резултати могу објаснити незнатно повећање броја саобраћајних незгода који
настао изградњом аутопута. Наиме, након изградње аутопута, на двотрачном путу
IБ 22, дошло је до смањења ПГДС-а за 36%, међутим број саобраћајних незгода је
смањен само за 19%. Такви резултати се могу бити последица повећања просечне
брзине на двотрачном путу, што је за последицу имало двоструко већи број незгода
на раскрсницама.
Ефекте изградње нове саобраћајнице није могуће сагледати на основу једног или
на основу малог броја параметара. Ако би посматрали смо двотрачни пут, могли би
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закључити да је дошло до смањења броја незгода изградњом аутопута. Међутим,
укупан број незгода на ове саобраћајнице од Љига до Прељина се повећао након
изградње аутопута, што може бити последица већег ПГДС-а и веће просечне брзине
возила на двотрачном путу. Смањењем броја возила на двотрачном путу дошло је
до повећања просечне брзине, што за последицу има већи број незгода.
Већи број незгода на аутопуту евидентиран је у условима магле, што је слично
истраживањима у свету (Abdel-Aty et al., 2011; Wu et al., 2018). Као последица већег
броја незгода са учешћем једног возила на аутопуту, резултати истраживања
показују и веће страдање возача на аутопуту, у односу на двотрачне путеве.
Занимљиви резултати истраживања су погледу старости ученика незгода на
аутопуту и двотрачном путу, где старији учесници у саобраћају чешће учествују у
незгодама на аутопуту.
Ефекте изградње инфраструктуре потребно је пажљиво пратити и анализирати.
Посебно је значајно какав ће ефекат имати нова инфраструктура на већ постојећу.
На деоници Љиг – Прељина изградња аутопута имала је за последицу смањење броја
возила која се крећу двотрачним путем. Међутим, смањење возила на двотрачном
путу је повећало просечну брзину саобраћајног тока, што је за последицу имало
већи број незгода на раскрсницама. Наведене околности су међусобно зависне и
повезане. Промена на једном делу путне мреже, доводи до промена на осталом делу
мреже, што важно пратити и предузети активности како би се негативни ефекти
смањили.
Изградњом аутопута на својој територији ефекти локална заједница може да
очекује различите ефекте у погледу безбедности саобраћаја. Пре свега, долази до
повећања ПГДС-а и већег броја кретања. Изградњом нове саобраћајнице врши се
прерасподела кретања, самим тим долази до промена протока на путној мрежи.
Промена протока ствара нове саобраћајне услове, који на саобраћајницама на којима
се смањује проток долази до пораста брзина саобраћајног тока, што за последицу
има већи број незгода. Повећање броја незгода је у позитивној корелацији са
повећањем ПГДС-а, са слабом јачином везе, како показују резултати ове студије.
Изградњом аутопута на својој територији локална заједница може да очекује
промену типова незгода који се догађају. У односу на остале типове незгоде,
изградњом аутопута постају доминантни типови незгода са једним возилом, које
силази са коловоза. Наведене промене је потребно даље пратити, са циљем да се
превентивно делује на смањење очекиваног пораста негативног ефекта.
Ова студија и закључци наведени имају за циљ да укажу на очекивања промена
у систему безбедности саобраћаја, који настају у локалној заједници, изградњом
аутопута. Објашњавање и тумачење промена има за циљ да подстакне локалне
самоуправе да превентивно делују, како би смањиле негативне ефекте, који се
очекују. Правовремено прилагођавање постојеће инфраструктуре новоизграђеној,
представља значајан фактор одрживог развоја система безбедности саобраћаја у
локалној заједници.
Ова студије указује да изградња брзе саобраћајнице паралелно са постојећом има
значајно негативан ефекат на систем безбедности саобраћаја, који је настао као
последица комплексних узајамно последичних веза протока, брзине и нивоа
безбедности саобраћаја путне мреже.
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СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРОВЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
УЛИЦА У ГРАДУ
THE SPECIFICS OF ROAD SAFETY INSPECTION OF STREETS IN
THE CITY
Крсто Липовац1, Емир Смаиловић2, Лазар Савковић3
Резиме: Савремени приступ унапређењу безбедности инфраструктуре подразумева да се
спроводе савремене процедуре унапређења безбедности саобраћаја у свим фазама животног
циклуса пута, од фазе планирања, преко пројектовања и изградње, до одржавања пута. Мада
се Директива ЕУ 2008/96 односи првенствено на трансевропску путну мрежу (ТЕН) и на
примарне саобраћајнице које излазе на ТЕН путеве, савремени приступ унапређењу
безбедности инфраструктуре даје одличне резултате и ако се примени на улице у градовима.
Једна од најважнијих процедура чији циљ је унапређење безбедности постојећих путева је
провера безбедности саобраћаја (ПБС). Наиме, код ПБС на путевима и улицама у насељу,
специфични су учесници саобраћаја, посебно је често присуство рањивих учесника у
саобраћају. Специфични су и проблеми безбедности саобраћаја: честе су раскрснице са
различитим начинима регулисања саобраћаја, у саобраћају су присутне различите врсте
путовања, истакнут је проблем укрштања и преласка улице, возачи тешко прихватају
ограничења брзине, има много више конфликата у саобраћају итд. Коначно, специфичне су
и препоруке у циљу унапређења безбедности инфраструктуре: на уласку у насеље неопходне
су мере смиривања саобраћаја, неопходно је оптимизовати регулисање саобраћаја на
раскрсницама, обезбедити безбедност пешацима, уредити посебне зоне, уредити стајалишта
јавног превоза, осветлити улице итд. На примеру путева и улица у Зрењанину, сагледане су
специфичности ПБС у насељу, у односу на ПБС на путевима ван насеља.

1 Др Крсто Липовац, дипл. инж. саобраћаја, редовни професор, Универзитет у Београду, Саобраћајни
факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија, k.lipovac@gmail.com
2 Емир Смаиловић, маст. инж. саобраћаја, асистент, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет,
Војводе Степе 305, Београд, Србија, e.smailovic@sf.bg.ac.rs
3 Лазар Савковић, маст. инж. саобраћаја, студент докторских студија, Универзитет у Београду,
Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија, savkovic.ar@gmail.com
187

Крсто Липовац, Емир Смаиловић, Лазар Савковић
СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРОВЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА УЛИЦА У ГРАДУ

Кључне речи: провера безбедности саобраћаја, градски услови, Зрењанин, утицај пута,
управљање путном мрежом.
Abstract: The modern approach to improving the safety of the infrastructure implies the
implementation of modern procedures for improving road safety at all stages of the life cycle, from
the planning stage, through design and construction, to the maintenance of the road. Although EU
Directive 2008/96 relates primarily to the Trans-European road Network (TEN) and to primary roads
that exit to TEN roads, the modern approach to improving infrastructure safety provides excellent
results and applies to urban streets. One of the most important procedures aimed at improving the
safety of existing roads is the Road Safety Inspection (RSI). Namely, for RSI on roads and streets
in the settlement, traffic participants are specific, especially the presence of vulnerable road users in
particular. Road safety problems are also specific: frequent intersections with different modes of
regulation, different types of travel are present in traffic, the problem of the intersection and crossing
the street is marked, it’s difficult to drivers to accept speed limits, there is much more traffic
congestion, etc. Finally, specific recommendations are also being made in order to improve the
safety of the infrastructure: when entering the settlement, traffic calming measures are necessary, it
is necessary to optimize the regulation of traffic at intersections, to ensure the pedestrian safety, to
regulate the special zones, to regulate the public transport stops, to illuminate the streets etc. For the
example of roads and streets in Zrenjanin, the specificities of RSI in the settlement were considered,
compared to RSI on roads outside the settlement.
Keywords: Road Safety Inspection, urban area, Zrenjanin, road safety, impact of road, network
management.

1.

УВОД

Савремени приступ унапређењу безбедности инфраструктуре подразумева да се
спроводе процедуре унапређења безбедности саобраћаја у свим фазама животног
циклуса пута, од фазе планирања, преко пројектовања и изградње, до одржавања
пута. Иако се Директива ЕУ 2008/96 односи првенствено на трансевропску путну
мрежу (ТЕН) и на саобраћајнице које се укрштају са ТЕН мрежом, савремени
приступ унапређењу безбедности инфраструктуре даје одличне резултате и ако се
примени на улице у урбаним насељима. Једна од најзначајнијих процедура
унапређења безбедности путева је провера безбедности саобраћаја (ПБС).
ПБС практично представља алат, којим се унапређују карактеристике пута у
функцији безбедности саобраћаја, имајући у виду захтеве за кретањем свих
учесника у саобраћају. Према извештају Weber and Matena (2008), који је развијен у
оквиру пројекта подршке реализације Европске транспортне политике,
карактеристике провере безбедности саобраћаја на постојећим путевима (ПБС) су:
• то је превентивни алат, који се састоји од редовних, систематских,
теренских провера постојећих путева,
• ПБС обављају независни тимови стручњака за безбедност саобраћаја, са
резултатом у облику формалног извештаја о откривеним, опасностима
на путевима и проблемима у погледу безбедности,
• надлежни органи су обавезни да одговоре на извештај о ПБС.
Закон о путевима је дефинисао проверу безбедности саобраћаја као независну,
формалну и систематску проверу елемената постојећег пута са аспекта безбедности
саобраћаја.
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Искуства досадашњих Провера безбедности саобраћаја указују да је однос
користи и трошкова за постојеће путеве од 2:1 до 84:1 (Elazar et al, 2018). Сматра
се да само један „сачувани“ живот остварује корист која премашује укупне трошкове
ПБС-а.
Ова студија има за циљ да размотри специфичности провере безбедности
саобраћаја у градски условима, односно на улицама, са посебним нагласком на
разлику у односу на ПБС на путевима ван насеља. За градску деоницу, одабран је
град Зрењанин Наиме, у оквиру треће фазе израде предлога Стратегије безбедности
саобраћаја, у јулу 2018. године, извршена је ПБС градских улица и пролазака путева
кроз насеље, у дужини од 50 km.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА

На основу просторне анализе саобраћајних незгода, одабране су критичне
деонице путева и улица, на којима је вршена ПБС. Посебно су биране деонице на
којима су се догађале незгоде са погинулим и тешким повређеним лицима.
Одабране деонице су снимљене камером из возила, у оба смера, у дневним и
ноћним условима одвијања саобраћаја. Као меродавни дани вршења провере
безбедности саобраћаја, изабрани су уторак, среда и четвртак, како би се на што
бољи начин упознали са стварним проблемима на улицама са аспекта безбедности
свих учесника у саобраћају. После снимања из возила, тим за ПБС је пешке обишао
све деонице, анализирао и фотографисао уочене проблеме и вршио потребна
мерења (ширине попречног профила, мерење попречног нагиба коловоза, висина
саобраћајних знакова…).
Резултати ПБС су систематизовани у следећих 8 поглавља извештаја о ПБС:
1. Функција пута/улице
2. Попречни профил пута/улице
3. Пружање пута/улице
4. Раскрснице
5. Јавни и приватни сервиси, паркиралишта и јавни превоз
6. Рањиве категорије учесника у саобраћају
7. Вертикална и хоризонтална сигнализација и осветљење пута/улице
8. Околина пута/улице и елементи пасивне безбедности пута/улице
Затим је тим за ПБС анализирао сваки проблем појединачно, процењивао ризик
настанка незгоде и очекивану тежина незгоде. Кад-год је то било могуће, тим за ПБС
је дао препоруке како се поједини проблеми могу решити, односно смањити.
Препоруке за унапређење безбедности саобраћаја су класификоване у три групе
(ургентне и краткорочне мере; средњорочне мере и дугорочне мере).
На крају сваког извештаја о ПБС приложен је просторни приказ проблема
безбедности саобраћаја, који садржи GPS локацију проблема, позицију проблема,
кратак опис проблема, процењен ризик и препоруке за решење проблема.
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3.

РЕЗУЛТАТИ

У наставку рада приказани су карактеристични недостаци пута, уочени током
провере безбедности саобраћаја у Зрењанину.
3.1.

Функција пута/улице

У оквиру прве тачке Функција пута/улице, евидентирана су три карактеристична
проблема (слика 1):
• на путу/улици су присутни различити корисници пута (даљинска и
локална кретања, брза и спора возила, моторна возила и рањиви
учесници у саобраћају),
• профил пута/улице је исти у насељу и ван насеља,
• не постоји одговарајућа инфраструктура за пешаке и бициклисте.
Најбезбедније решење за функцију пута/улице била би изградња обилазнице око
Зрењанина, изградња ''капија'' на уласку у насеље, промена профила пута на месту
уласка у насеље и изградња тротоара и бициклистичких стаза кроз насеље у
континуитету.

Слика 1. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Функција пута/улице''

3.2.

Попречни профил пута/улице

У тачки ''Попречни профил'', уочени су проблеми везани за неодговарајућу
ширину коловоза и недостатка површина за пешаке и бициклисте. Тим за ПБС је
дао препоруку да се размотри могућност примене зона 30 (слика 2).

Слика 2. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Попречни профил улице''
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Затворен систем одводњавања, односно систем кишне канализације који се
примењује у граду има значајне недостатке, јер се већина инфраструктурних
елемената налази испод нивоа коловоза. Неки одводни канали су запрљани и
запушени, што отежава или онемогућава одводњавање. Тим за ПБС је дао
препоруку да се систем кишне канализације редовно одржава.
3.3.

Раскрснице

Најчешћи проблеми који су уочени на провераваним раскрсницама (слика 3) су:
• објекти поред пута ограничавају прегледност у раскрсници,
• оштар угао укрштања отежава сагледавање саобраћаја на раскрсници,
• нису уважени захтеви рањивих учесника саобраћаја (пешака и
бициклиста),
• саобраћај на раскрсници није каналисан.

Слика 3. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Раскрснице''

Прегледност је у већини случајева ограничена растињем које се налази у зони
раскрснице, али и постојањем одређених физичких препрека у самој раскрсници
(трафостанице, стубови електричне енергије…). Неке улице се укрштају под
оштрим углом, што отежава сагледавање саобраћаја и може допринети стварању
опасних ситуација. На већем броју раскрсница учестали су конфлкти возила са
рањивим учесницима у саобраћају, јер нису уважени захтеви пешака, односно
бициклиста. Нпр. на семафорисаним раскрсницама су дозвољени конфликти
моторних возила и бициклиста, на бочној улици. У оваквим ситуацијама, повећан је
ризик од незгода са бициклистима, јер возачи при скретању не могу правилно
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сагледати бициклистичку стазу. Постоје широке раскрснице са нејасно
дефинисаним наменама саобраћајних површина, без одговарајуће хоризонталне
сигнализације, што отежава сналажење учесника и избор најбезбедније путање.
3.4.

Јавни и приватни сервиси, паркиралишта и јавни превоз

Тим за ПБС је уочио бројне проблеме који се односе на стајалишта јавног
превоза (слика 4):
• разделна острва између улице и аутобуске нише нису обележена на
одговарајући начин, па могу представљати слабо уочљиву препреку,
• на разделним острвима се налазе пасивно небезбедни стубови,
• недостају саобраћајни знакови и ознаке за аутобуска стајалишта,
• нека стајалишта су изведена на коловозу, без аутобуске нише,
• већина стајалишта није осветљена одговарајућом јавном расветом.

Слика 4. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Јавни и приватни сервиси,
паркиралишта и јавни превоз''

3.5.

Рањиве категорије учесника у саобраћају

Имајући у виду да се ради о градским условима, на рањиве категорије учесника
у саобраћају се мора додатно усмерити пажња. На слици 5, приказани су
карактеристични проблеми, који се јављају на улицама/путевима у насељу:
• на деловима мреже нема тротоара, нити пешачких стаза за кретање
пешака дуж пута/улице,
• на деловима мреже тротоари су испрекидани (није обезбеђен
континуитет пешачке инфраструктуре),
• мада на улицама има доста бициклиста, не постоји бициклистичка
инфраструктура у континуитету,
• ширина тротоара је промењива и често мања од неопходне ширине за
безбедно кретање пешака,
• пешачки прелази нису добро уређени нити обезбеђен, а посебно на
улицама вишег ранга,
• на широким улицама са више саобраћајних трака у смеру, нема
разделног острва, нити су ови прелази семафорисани,
• пешачке стазе су лоше одржаване, па су делови ових стаза зарасли и
неподобни за кретање пешака.
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Слика 5. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Рањиве категорије учесника у
саобраћају''

На деловима градске мреже евидентиран је недостатак површина за кретање
рањивих учесника у саобраћају. На неким местима у самој централној зони, уочен
је недостатак пешачких прелаза, у близини објеката велике атракције, где долази до
већег броја генерисања људи.
Због недостатака у погледу пешачке инфраструктуре, пешаци су, на деловима
мреже, приморани да се крећу коловозом, чак и на местима где је ограничење брзине
кретања возила до 80 km/h.
3.6.

Вертикална и хоризонтална сигнализација и осветљење пута/улице

У оквиру тачке која се односи на саобраћајну сигнализацију и осветљење улице
уочени су следећи проблеми (слика 6):
• осветљење улица није на задовољавајућем нивоу, чак и ако постоји са
обе стране коловоза, јер користи стару технологију, светиљке су
удаљене од пута/улице и не осветљавају коловоз на одговарајући начин,
• постоје стари саобраћајни знакови који нису усаглашени са важећим
Правилником о саобраћајној сигнализацији,
• неки саобраћајни знакови су слабо уочљиви ноћу,
• хоризонтална сигнализација је избледела и слабо се уочава у условима
смањене видљивости,
• неки саобраћајни знакови су заклоњени вегетацијом, а посебно испред
раскрсница.
У циљу превазилажења наведених проблема, тим за ПБС је дао следеће
препоруке:
• урадити и имплементирати пројекат осветљења проласка државних
путева кроз насеље,
• посебно извести одговарајуће осветљење у зони аутобуских стајалишта
и пешачких прелаза,
• уклонити саобраћајне знакове који нису у складу са Правилником о
саобраћајној сигнализацији,
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•
•

обновити вертикалну и хоризонталну саобраћајну сигнализацију и
уклонити вегетацију која заклања саобраћајне знакове.

Слика 6. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Вертикална и хоризонтална
сигнализација и осветљење пута/улице''

3.7.

Околина пута/улице и елементи пасивне безбедности пута/улице

С обзиром да се ради о градским деоницама, тим за ПБС је посебно истакао
проблеме који се односе на чврсте објекте поред путева на којима су велике
експлоатационе брзине и објекте који могу тешко повредити бициклисте на другим
деловима мреже:
• на деловима путева са већим експлоатационим брзинама постоје чврсти,
незаштићени објекти у непосредној близини пута,
• у близини улица/путева на којима су присутни бициклисти постоје
незаштићени чврсти објекти који могу повредити бициклисте,
• приступи појединим парцелама су изведени тако да су остали
незаштићени бетонски цевасти пропусти обезбеђују одводњавање,
• издигнути ивичњаци у зони стајалишта нису заштићени, нити
обележени.
У циљу превазилажења набројаних проблема у вези са околином улица/путева,
тим за ПБС је дао низ препорука:
• на деоницама са великим експлоатационим брзинама извести додатне
мере смиривања саобраћаја или додатно третирати чврсте препреке
поред пута (уклонити, одмаћи, заштити или заменити пасивно
безбедним објектима),
• на деловима мреже на којима има повећан број бициклиста, третирати
чврсте препреке поред пута/улице које би могле повредити бициклисте,
• бетонске цевасте пропусте појединачно штити или успоставити
затворен систем одводњавања вода, тако да се поред пута/улице
обезбеди додатни простор за зеленило или за рањиве учеснике у
саобраћају,
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•

издигнута острва и ивичњаке обележити тако да буду добро уочљиви и
у условима смањене видљивости.

Слика 7. Типични проблеми у вези са околином пута/улице

4.

ЗАКЉУЧАК

Провера безбедности саобраћаја је један од модерних алата за унапређење
безбедности пута. На основу искуства у вршењу провера безбедности саобраћаја у
градским условима, може се закључити да постоје разлике у односу на ПБС на
путевима ван насеља, у погледу проблема који се појављују и у погледу препорука
које се дају од стране тима за ПБС. У градским условима, потребно је усмерити
пажњу првенствено на потребе рањивих учесника у саобраћају, на уређеност ''зона''
(зона 30, зона школе, зона успореног саобраћаја…), стајалишта јавног превоза,
раскрсница. Код ПБС на ванградским путевима, због великих експлоатационих
брзина, потребно је више пажње посветити пасивној безбедности (заштитне ограде
и њене завршетке, ублаживаче удара…). У граду има више проблема у вези са
сигнализацијом (таблама за усмеравање, таблама за означавање врха острва…) и
осветљењем. Такође, када је у питању Пружање трасе, проблеми нису изражени у
урбаном делу, за разлику од руралног дела, где је потребно детаљније разматрати
радијусе хоризонталних и вертикалних кривина према ограничењу брзине,
прегледношћу у кривинама, евентуалним проширењима и сл.
Користи које локална заједница може имати применом ПБС алата су:
• применом једноставних и релативно јефтиних мера, може се унапредити
путну инфраструктуру, а пре него да се догоде последице;
• одговарајућим сагледавањем и планирањем динамике отклањања
уочених недостатака, стварају се услови континуираног унапређења
инфраструктуре;
• примена препорука из ПБС доноси и бројне користи у виду пријатнијег
и удобнијег живота становника локалне заједнице, смањеног загађења
ваздуха, мање стреса за становнике итд.;
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•

применом препорука из ПБС, унапређује се бициклистички и пешачки
саобраћај, а што има бројне позитивне ефекте на здравље људи у
локалној заједници.

Наведени примери недостатака пута, са аспекта безбедности саобраћаја могу
значајно допринети унапређењу локалне инфраструктуре. Имајући у виду раст броја
и тежине саобраћајних незгода на путевим нижег реда, наведени проблем у
локалним заједницама биће све израженији. Из тог разлога, потребно је
континуирано деловати и прикупљати потребна искуства и знање, како би се одржао
и унапредио ниво безбедности саобраћаја у локалној заједници.
5.
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UTICAJ IZGRADNJE NELEGALNIH SAOBRAĆAJNIH
PRIKLJUČAKA NA VRSTU I TIP SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
ILLEGAL ACCESS ROAD CONSTRUCTION INFLUENCE ON
TRAFFIC ACCIDENTS INCREASE
Marija Dotto1, Danijela Božić2, Dijana Vidosavljević3
Rezime: Sa aspekta bezbednosti u saobraćaju nelegalno izgrađeni saobraćajni priključci
predstavljaju potencijalna opasna mesta na putu. U Republici Srbiji više od 90% svih saobraćajnih
priključaka na javne puteve je nelegalno izgrađeno, iako je postupak dobijanja saglasnosti utvrđen
Zakonom. Postupak pribavljanja saglasnosti uključuje definisanje uslova za projektovanje i
izgradnju saobraćajnih priključaka, od stane upravljača puta, u cilju izgradnje saobraćajnih
priključaka na kojima će konflikt tokova biti sveden na minimum. Pojava učestalih saobraćajnih
priključaka povećava rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda, te je i Zakonom utvrđeno da se
saobraćajni priključci mogu graditi ukoliko nemaju štetne posledice za nesmetano i bezbedno
odvijanje saobraćaja i ukoliko nije moguće na drugi način izvršiti povezivanje dva puta, odnosno
pristupni put katastarske parcele i javni put. U radu je prikazan uticaj izgradnje nelegalnih
saobraćajnih priključaka na vrstu i tip saobraćajnih nezgoda u uticajnoj zoni priključka.
Ključne reči: Saobraćajni priključak, Tip saobraćajne nezgode
Abstract: From the aspect of traffic safety, illegally built access road are potentially dangerous
places on the road. In the Republic of Serbia, more than 90% of all access road on public roads are
illegally built, although the procedure for obtaining consent is determined by the Law. The procedure
for obtaining approval includes defining the conditions for design and construction from the Traffic
Authority in order to build access road on which conflict of flows will be minimized. An increasing
1 Marija Dotto, dipl. inž. saobraćaja, glavni inženjer baza podataka o saobraćajnoj signalizaciji, saobraćajnim
nezgodama i pružnim prelazima, Javno preduzeće Putevi Srbije, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd,
marija.dotto@putevi-srbije.rs
2 Danijela Božić, mast. inž. saobraćaja, glavni inženjer zaštite puteva, Javno preduzeće Putevi Srbije, Bulevar
kralja Aleksandra 282, Beograd, danijela.božić@putevi-srbije.rs
3 Dijana Vidosavljević, dipl.inž.građ, glavni inženjer baza podataka o putevima, Javno preduzeće Putevi Srbije,
Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd, dijana.vidosavljevic@putevi-srbije.rs
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number of access roads increases the risk of traffic crashes, thus the Law predicts that access roads
can be built if they do not have harmful consequences for unhindered and safe traffic flow. There is
an exception if there is no other solution to connect two roads, or cadastral parcels and roads. The
paper presents how construction of illegal access roads affects sort and type of the crash in the
location of interest at access road.
Keywords: Access of road, type of the crash

1.

UVOD

Saobraćajni priključci predstavljaju i čvorne tačke putne mreže na kojima se povezuju
pristupni i javni putevi, putevi različitih funkcionalnih nivoa i različitog saobraćajnog
opterećenja. Oni u isto vreme predstavljaju i mesta s povećanim rizikom u pogledu
bezbednosti saobraćaja, imajući u vidu činjenicu da se najveći broj saobraćajnih nezgoda,
po učestalosti i po težini nezgoda događa upravo u zoni saobraćajnih priključaka. Prilikom
postupka izgradnje saobraćajnih priključaka i u širem smislu analize postojećeg stanja
posebno je značajno usaglasiti konceptualna rešenja vezana za saobraćajnu osnovu šireg
područja, kako u pogledu kontinuiteta saobraćajnih tokova, tako i u pogledu zadovoljenja
funkcionalnih potreba korisnika puta i stanovnika u uticajnim zonama. Izbor
odgovarajućeg saobraćajnog priključka mora se zasnivati na stavovima proisteklim iz
detaljne analize saobraćajnih zahteva (opterećenja, strukture toka, vrste i režima tokova),
kao i na osnovu analize organizacije i namene površina u široj i užoj zoni zahvata.
Projektovanje saobraćajnih priključaka obuhvata niz veoma složenih metoda,
postupaka i procedura u cilju formiranja optimalnog rešenja za prirodna i stvorena
ograničenja uz obezbeđenje bezbednog odvijanja saobraćaja uz maksimalnu protočnost i
minimum investicionih ulaganja (građenje i održavanje) i ekoloških posledica.
Saobraćajni priključak mora da bude saglediv sa glavnog pravca najmanje s daljine
izoštrene vizure preglednosti.
Problem učestale izgradnje saobraćajnih priključaka i njihovog nedovoljnog
međusobnog rastojanja je prepoznat kao značajan i upravljaču puta omogućen je set
zakonskih alata u cilju smanjenja broja priključaka kao i definisanje uslova pod kojima je
moguća izgradnja priključaka. Na primer, na delovima državnog puta koji prolazi kroz
građevinske reone i na kojima postoji potreba da se obezbedi više saobraćajnih priključaka
na kratkim potezima preporuka je izgradnja servisne saobraćajnice koja bi „prikupila“ više
pojedinačnih priključaka i ’’priključila’’ na državni put na jednom mestu. Drugi primer,
nije dozvoljeno priključenje parcele na državni put ukoliko postoji mogućnost drugog
priključenja. Uprkos tome, neretko se grade saobraćajni priključci bez pribavljene
građevinske dozvole.
U nastavku je prikazan proces analize uticaja blizine saobraćajnih priključaka na vrstu
i tip saobraćajnih nezgoda na deonici državnog puta IIA reda, broj 111 i posebno na delu
priključaka postojeće servisne saobraćajnice.
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2.

UTVRĐIVANJE GUSTINE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U ZONI
PRIKLJUČAKA

Državni put IIA reda broj 111 (stara oznaka R-102) predstavlja saobraćajnicu koja
povezuje Rumenku sa Novim Sadom, jednim delom prolazi kroz naselje, a takođe se duž
nje odvija intenzivan teretni i tranzitni saobraćaj. U skladu sa tim definisane su njene
saobraćajno-tehničke karakteristike. Planira se izgradnja druge kolovozne trake, režijskih
i biciklističkih traka, i pešačkih staza. Deonica broj 11105: Rumenka – Novi Sad
(Rumenka), od stacionaže 45,959 km do 53,162 km podeljena je na tri odseka 1110501,
1110502 i 1110503. Odsek 11105o1 od čvora broj 11103 (Rumenka) do privremenog
čvora broj 11103.1, sastoji se od dve saobraćajne trake, dok odseci 11105o2 i 11105o3
od privremenog čvora broj 11103.1 do čvora broj 1211 (Novi Sad (Rumenka)) su
izgrađeni sa fizički odvojenim kolovoznim trakama sa po dve saobraćajne trake po smeru
. U delu prolaska predmetne deonice kroz naselje, deonicu karakterišu raskrsnice sa
lokalnim putevima pod uglom od 90 stepeni i mnogobrojna pojedinačna priključenja
stambenih objekata. U delu prolaska deonice van naselja u najvećoj meri pojedinačno se
priključuju parcele poslovnih objekata. Takođe, na pojedinim delovima izgrađene su
servisne saobraćajnice, često ne koristeći osnovni princip kod izgradnje servisne
saobraćajnice - ’’sabiranje’’ više pojedinačnih priključaka u jedan. Imajući u vidu da
postoji odvijanje javnog prevoza, postoji autobuska niša i stajalište.
Analiza uticaja blizine saobraćajnog priključka na povećanje broja saobraćajnih
nezgoda izvršena je korišćenjem ArcGis Desktop alata na celoj deonici ID 11105 (Slika
1. Prikaz položaja deonice ID 11105 Novi Sad- Rumenka), a posebno na delu puta u
neposrednoj zoni priključaka servisne saobraćajnice. Predmetna servisna saobraćajnica
izabrana je zbog postojanja 5 saobraćajnih priključenja na dužini državnog puta od oko
500 m i imajući u vidu ’’nagomilavanje’’ saobraćajnih nezgoda u zoni svakog od njih
(Slika 2. Prikaz položaja priključaka servisne saobraćajnice).

Prikaz položaja deonice ID11105 Novi Sad – Rumenka
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U analizi su korišćeni preseci ulica, odnosno prilaznih puteva i državnog puta (izvor
Open Street Map) (Slika 3. Presek državnog puta i priključnih puteva). Na predmetnoj
deonici nalazi se ukupno 55 preseka. Izvršena je prostorna analiza položaja saobraćajnih
nezgoda4 koje su se dogodile na posmatranoj deonici u periodu od 2015. do 2018. godine.
Prostornom analizom ispitivana je zavisnost povećanja broja saobraćajnih nezgoda od
blizine saobraćajnih priključaka.

Prikaz položaja priključaka servisne saobraćajnice

Prostornom selekcijom saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile u okviru bafera od
50 m od preseka dobijena je gustina saobraćajnih nezgoda u uticajnoj zoni priključka i van
uticajne zone priključka (Slika 4. Saobraćajne nezgode u uticajnoj zoni i van uticajne
zone). Uticajna zona u baferu od 50 m od mesta preseka državnog i priključnog puta
procenjena je na osnovu dužine ulivne i izlivne trake u zavisnosti od računske brzine.

Presek državnog puta i priključnih puteva

4 Podaci o saobraćajnim nezgodama dobijeni su iz JIS-a Ministarstva unutrašnjih poslova RS. Podaci za
2018.godinu su preliminarnog karaktera.
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Za dobijanje relativnih pokazatelja uzet je i ukupan i ponderisan broj saobraćajnih
nezgoda (PBSN) u odnosu na dužinu puta koja se nalazi u okviru uticajne zone priključka
odnosno van uticajne zone priključka. (Slika 6. Metod izračunavanja dužine puta u
uticajnoj zoni i van uticajne zone).

Saobraćajne nezgode u uticajnoj zoni i van uticajne zone

Ponderisan broj saobraćajnih nezgoda se računa množenjem broja saobraćajnih
nezgoda određene vrste sa ponderom težine saobraćajne nezgode (1-SN sa lakim telesnim
povredama, 10 – SN sa teškim telesnim povredama, 85 – SN sa poginulim licima).

Metod izračunavanja dužine puta u uticajnoj zoni i van uticajne zone

Takođe, dobijena je gustina saobraćajnih nezgoda u uticajnoj zoni 5 priključka servisne
saobraćajnice na potezu dužine oko 500 m i za predmetne saobraćajne nezgode izvršena
je detaljna analiza vrste i tipa saobraćajne nezgode (Slika 6. Saobraćajne nezgode u zoni
servisne saobraćajnice).
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Saobraćajne nezgode u zoni servisne saobraćajnice

Uporedna analiza gustine saobraćajnih nezgoda izvršena je korišćenjem ArcGis
Desktop alata KERNEL DENSITY i na taj način je dobijen raster gustine saobraćajnih
nezgoda (slika 7. Gustina saobraćajnih nezgoda). Crvena boja predstavlja mesta sa većom
gustinom.
3.

REZULTATI ANALIZE

Rezultat analize ukazuje da se mesta povećane gustine saobraćajnih nezgoda (u daljem
tekstu SN) poklapaju sa mestima povećane gustine preseka državnog i priključnog puta
(slika 7. Gustina saobraćajnih nezgoda).

Gustina saobraćajnih nezgoda

Na predmetnoj deonici ukupne dužine 10,27 km u posmatranom periodu dogodilo se
ukupno 223 saobraćajne nezgode – 21,72 saobraćajnih nezgoda po km. Ako uzmemo u
obzir i vrstu saobraćajnih nezgoda (PBSN), gustina PBSN iznosi 43,04 PBSN po km. U
zoni priključaka dužine 6,57 km dogodilo se 189 saobraćajnih nezgoda – 28,77
saobraćajnih nezgoda po km. Gustina PBSN iznosi 58,91 PBSN po km. Van uticajne zone
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priključaka dužine 3,69 km dogodilo se 34 saobraćajne nezgode – 9,19 saobraćajnih
nezgoda po km. Gustina PBSN iznosi 14,91 PBSN po km. U zoni priključka servisne
saobraćajnice na potezu dužine 1,12 km dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda – 22,73
saobraćajnih nezgoda po km. Gustina PBSN iznosi 22,73 PBSN po km (Tabela 1. Gustina
saobraćajnih nezgoda u uticajnoj zoni i van uticajne zone).
Tabela 1. Gustina saobraćajnih nezgoda u uticajnoj zoni i van uticajne zone
Deonica državnog puta 11105
U zoni priključaka
U zoni priključaka servisne
saobraćajnice
Van uticajne zone priključka
Ukupno

Gustina SN
(broj
SN/km)
28,77

Dužina5
(km)

Broj
SN

PBSN

Gustina PBSN
(PBSN/km)

6,57

189

387

1,12

25

25

22,73

22,73

3,69
10,27

34
223

55
442

9,19
21,72

14,91
43,04

58,91

Posebno su analizirane vrste i tipovi saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile u zoni
priključaka servisne saobraćajnice (Tabela 2. Vrsta i tip saobraćajnih nezgoda u zoni
servisne saobraćajnice). U posmatranom periodu dogodila se 1 saobraćajna nezgoda sa
teškim telesnim povredama, 15 saobraćajnih nezgoda sa lakim telesnim povredama i 9
saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom.
Tabela 2. Vrsta i tip saobraćajnih nezgoda u zoni priključaka servisne saobraćajnice
RB

ID SN

Vrsta

God

Tip/Vid6

1

1045721

LTP

2015

Najmanje dva vozila koja se kreću u istom
smeru – sustizanje

2

1050508

LTP

2015

Bočni sudar

3

1051503

LTP

2015

Bočni sudar

4

1057861

LTP

2015

Najmanje dva vozila koja se kreću u istom
smeru – sustizanje

5

1064644

LTP

2015

Najmanje dva vozila koja se kreću u istom
smeru – sustizanje

6

1120618

MŠ

2016

Ostale nezgode sa najmanje dva vozila koja se
kreću istim putem u istom smeru uz skretanje

Skica

Ukupna dužina deonice ID 11105 prema Referentnom sistemu državnih puteva Republike Srbije iznosi 7,203
km. Imajući u vidu da se jedan deo deonice sastoji od dve kolovozne trake za proračun gustina saobraćajnih
nezgoda korišćena je ukupna dužina obe kolovozne trake 10,27 km.
6
U bazi podataka o saobraćajnim nezgodama MUP-a do 2016. godine korišćen je vid saobraćajne nezgode, od
2016. godine korišćen je tip saobraćajne nezgode.
5
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ID SN

Vrsta

God

Tip/Vid6

7

1135773

MŠ

2016

Najmanje dva vozila – suprotni smerovi bez
skretanja – kretanje unazad

8

1155684

LTP

2016

Najmanje dva vozila koja se kreću u istom
smeru – sustizanje

9

1176014

TTP

2017

Najmanje dva vozila koja se kreću različitim
putevima uz skretanje udesno ispred vozila koje
nailazi s leva

10

1183427

LTP

2017

Najmanje dva vozila koja se kreću u istom
smeru – sustizanje

11

1188348

MŠ

2017

Ostali sudari sa najmanje dva vozila koja se
kreću u istom smeru - ostalo

12

1192046

LTP

2017

Najmanje dva vozila koja se kreću različitim
putevima uz prolazak kroz raskrsnicu, ili preko
kolovoza, bez skretanja

13

1194214

MŠ

2017

Najmanje dva vozila - čeoni sudar

2017

Najmanje dva vozila koja se kreću istim putem
u suprotnim smerovima uz skretanje ulevo
ispred drugog vozila

2017

Najmanje dva vozila koja se kreću različitim
putevima uz skretanje udesno ispred vozila koje
nailazi s leva

2018

Najmanje dva vozila koja se kreću istim putem
u istom smeru uz skretanje ulevo ispred drugog
vozila

14

15

16

1198114

1202773

1204052

LTP

LTP

MŠ

17

1206663

LTP

2018

Najmanje dva vozila koja se kreću istim putem
u suprotnim smerovima uz skretanje ulevo
ispred drugog vozila

18

1209922

MŠ

2018

Sa jednim vozilom na kolovozu

2018

Najmanje dva vozila koja se kreću različitim
putevima uz skretanje udesno ispred vozila koje
nailazi s leva

19

1210798

MŠ

20

1213309

LTP

2018

Najmanje dva vozila koja se kreću različitim
putevima uz skretanje udesno ispred vozila koje
nailazi s leva

21

1216940

MŠ

2018

Sa učešćem jednog vozila i preprekama na ili
iznad kolovoza
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RB

ID SN

Vrsta

God

Tip/Vid6

22

1226137

MŠ

2018

Najmanje dva vozila koja se kreću u istom
smeru – sustizanje

23

1233227

LTP

2018

Najmanje dva vozila koja se kreću u istom
smeru – sustizanje

24

1235418

LTP

2018

Ostale nezgode sa najmanje dva vozila suprotni smerovi bez skretanja

2018

Najmanje dva vozila koja se kreću istim putem
u suprotnim smerovima uz skretanje ulevo
ispred drugog vozila

25

1237238

LTP

Skica

Od svih saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile u zoni priključaka servisne
saobraćajnice 76% su tipa koji može biti posledica konflikata vozila u zoni neadekvatnog
priključenja servisne saobraćajnice. Najzastupljeniji tipovi saobraćajnih nezgoda su:
1.

– Najmanje dva vozila koja se kreću u istom smeru – sustizanje – 28%

2.

– Najmanje dva vozila koja se kreću različitim putevima uz skretanje udesno
ispred vozila koje nailazi s leva – 16%

3.

– Najmanje dva vozila koja se kreću istim putem u suprotnim smerovima uz
skretanje ulevo ispred drugog vozila – 12%

4.

– Najmanje dva vozila koja se kreću različitim putevima uz prolazak kroz
raskrsnicu, ili preko kolovoza, bez skretanja, bočni sudar – 12%

4.

DISKUSIJA REZULTATA I ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Rezultati analize ukazuju na 3 puta veću gustinu saobraćajnih nezgoda u uticajnoj zoni
saobraćajnih priključaka u odnosu na zonu van uticaja blizine saobraćajnog priključka
(28,77 / 9,19 saobraćajnih nezgoda po km). Poređenje vrednosti PBSN koje je u direktnoj
vezi sa težinom posledica saobraćajne nezgode ukazuje na 4 puta veću gustinu PBSN u
zoni saobraćajnih priključaka u odnosu na zonu van uticaja blizine saobraćajnog
priključka (58,91/ 14,91 PBSN po km). Navedeni rezultati pokazuju da se na delu puta
gde ima više saobraćajnih priključaka dešava veći broj saobraćajnih nezgoda i da se
dešavaju saobraćajne nezgode sa većim posledicama.
U zoni servisne saobraćajnice gustina saobraćajnih nezgoda 2,5 puta je veća u odnosu
na zonu van uticaja blizine saobraćajnog priključka (22,73 / 9,19 saobraćajnih nezgoda po
km). Međutim rezultati gustine PBSN ne ukazuju na velike razlike gustine PBSN u zoni
priključaka servisne saobraćajnice kao što je to slučaj posmatrano na celoj deonici. Ovaj
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podatak ukazuje na to da su se u zoni servisne saobraćajnice dogodile saobraćajne nezgode
sa lakšim posledicama u odnosnu na posledice u zoni saobraćajnih priključaka na celoj
deonici. Objašnjenje za ovakav rezultat zahteva detaljniju analizu ostalih faktora koji
mogu imati uticaj na posledice saobraćajnih nezgoda kao što je namena površine koju
opslužuje servisna saobraćajnica (groblje), blizina kružne raskrsnice, itd.
Analiza tipova saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile u zoni priključaka servisne
saobraćajnice u osnovi imala je za cilj ispitivanje uticaja konflikta usled postojanja
saobraćajnih priključaka. Najzastupljeniji tipovi saobraćajnih nezgoda mogli bi
odgovarati tipu saobraćajnih nezgoda koje nastaju kao posledica konflikata u zoni
neadekvatnog ukrštanja – konflikt prilikom sustizanja, konflikt prilikom skretanja udesno
ispred vozila koje nailazi s leva, konflikt prilikom skretanja ulevo ispred vozila koje dolazi
iz suprotnog smera, konflikt vozila koja se kreću različitim putevima uz prolazak kroz
raskrsnicu, ili preko kolovoza, bez skretanja, itd.
Prilikom izgradnje predmetne servisne saobraćajnice nije ispoštovan osnovni koncept
grupisanja pojedinačnih priključaka u cilju povezivanja više pristupnih puteva sa
državnim putem na jednom mestu. Neadekvatan način priključenja uslovio je povećani
broj konflikata na relativno kratkoj međusobnoj udaljenosti i u direktnoj je vezi sa stanjem
bezbednosti predmetne deonice državnog puta.
5.
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ИСТРАЖИВАЊЕ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
ЗОНАМА ПУТНО-ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА НА ТЕРИТОРИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
INVESTIGATION OF THE TRAFFIC SAFETY SITUATION IN THE
ZONES OF ROAD AND RAIL CROSSINGS ON THE TERRITORY OF
THE SERBIA
Ивана Станић1, Мирко Коковић2, Светлана Миљуш 3, Адријана Пешић4,
Бојана Миљковић5
Резиме: На путно–пружним прелазима догађају се саобраћајне незгоде које заслужују
посебну пажњу пре свега због тежине последица незгода које су, скоро увек, са погинулим
лицима. Иако ове саобраћајне незгоде чине релативно мали број у укупном броју
саобраћајних незгода, у просеку, око 400 људи у Европској унији (ЕУ) и преко 300 у
Сједињеним Америчким Државама (САД) погине у саобраћајним незгодама на прелазима
преко пруге. Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период
од 2015. до 2020. године, у оквиру другог стуба–безбеднији путеви и кретања, као један од
проблема безбедности саобраћај препознати су небезбедни путно-пружни прелази.
Истраживања показују да је одговорност за настанак саобраћајне незгоде на путно-пружним
1

Ивана Станић, маст. инж. саобраћаја, стручни сарадник за анализу саобраћајних незгода и последица,
Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина бр. 2, Београд, Република Србија,
ivana.stanic@abs.gov.rs
2 Мирко Коковић, дипл. инж. саобраћаја, стручни сарадник за анализу саобраћајних незгода и последица,
Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина бр. 2, Београд, Република Србија,
mirko.kokovic@abs.gov.rs
3
Светлана Миљуш, дипл. инж. саобраћаја, помоћник директора – начелник сектора за превенцију и
локалну самоуправу, Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина бр. 2, Београд,
Република Србија, svetlana.miljus@abs.gov.rs
4 Адријана Пешић, дипл. инж. саобраћаја, начелник одељења за анализу и истраживања, Агенција за
безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина бр. 2, Београд, Република Србија,
adrijana.pesic@abs.gov.rs
5 Бојана Миљковић, дипл. инж. саобраћаја, стручни сарадник за анализу саобраћајних незгода и
последица, Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина бр. 2, Београд, Република
Србија, bojana.miljkovic@abs.gov.rs
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прелазима у 98% случајева на страни друмских учесника у саобраћају, односно возача или
пешака. Како би се број саобраћајних незгода на путно-пружним прелазима, пре свега са
погинулима, смањио а затим и свео на нулу извршено је испитивање понашања учесника у
друмском саобраћају на путно пружним прелазима у циљу сагледавања утицајних фактора
настанака саобраћајних незгода и планирања мера којима ће се утицати на понашање свих
учесника у саобраћају у циљу смањења броја саобраћајних незгода на путно-пружним
прелазима. У раду ће бити представљени резултати спроведених истраживања, као и предлог
мера како унапредити безбедност путно-пружних прелаза.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, пут, пруга, прелаз, саобраћајне незгоде
Abstract: Traffic accidents at road-railway crossings deserve particular attention, first of all because
of the severity of the consequences of accidents, which almost always as a result have killed persons.
Although these traffic accidents make up a relatively small number in the total number of traffic
accidents, on average, about 400 people in the European Union (EU) and over 300 in the United
States (USA) are killed in traffic accidents at road-railway crossings. Road Safety Strategy of the
Republic of Serbia for the period from 2015 to 2020 as one of the problems of traffic safety have
been recognized unsafe road-railway crossings, within the second pillar - safer roads and movement.
Research shows that responsibility for the occurrence of a traffic accident at road-rail crossings in
98% of cases is on the side of road users, drivers or pedestrians. Investigation of the behaviour of
participants in road traffic at road crossings was conducted in order to examine the influencing
factors of accidents and traffic planning measures that will affect the behaviour of all traffic
participants in order to reduce the number of traffic accidents at road crossings. The paper will
present the results of the conducted research, as well as the proposal of measures to improve the
safety of road and rail crossings.
Keywords: traffic safety, road, railway, crossing, traffic accident

1.

УВОД

Просторна дистрибуција ризика настанка саобраћајних незгода и њихових
последица је веома различита. Праћење и анализа просторне дистрибуције
саобраћајних незгода омогућава да утврдимо просторне размере и трендове
просторне промене незгода, њихову дистрибуцију, концентрацију, цикличне
варијације и разлике које постоје на појединим деловима пута.
Поједине локације на путевима су по својој природи посебно опасне и као такве
изазивају повећан ризик од настанка саобраћајних незгода. У те локације спадају и
места на којима се пут као део друмске инфраструктуре укршта у нивоу са пругом
као делом железничке инфраструктуре (путно – пружни прелази).
На прелазима преко пруге се дешава релативно мали број незгода, али заслужују
посебну пажњу због велике опасности и тешких последица. Такође, те незгоде
представљају озбиљан проблем у развоју друмског и железничког саобраћаја. Оцена
безбедности прелаза преко пруге врши се на основу грађевинских и саобраћајних
карактеристика.
Неки прелази су лоцирани на неповољним местима тако да немају довољну
прегледност саобраћаја. Високе пољопривредне културе или други засади у близини
прелаза такође смањују прегледност. Површина коловоза на прелазу је често
неравна и оштећена. Уколико се возачи не понашају адекватно и не припреме за
прелазак преко пруге, често се може догодити да се возило угаси и заустави на
самом прелазу.
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У просеку, последњих година око 400 људи у Европској унији (ЕУ) и преко 300
у Сједињеним Америчким Државама (САД) погине у саобраћајним незгодама на
прелазима преко пруге. Структура саобраћајних незгода је различита и по врстама
незгода, категоријама учесника у саобраћају, времену настанка и др. Пешаци, млади
возачи (18-21 година) и старији људи (60 година и више), као и мушкарци сматрају
се учесницима високог ризика (Mok et al., 2005).
Истраживања показују да је одговорност за настанак саобраћајне незгоде на
путно-пружним прелазима, у Републици Србији, у 98% случајева на страни
друмских учесника у саобраћају, односно возача или пешака. Како би се број
саобраћајних незгода на путно-пружним прелазима, пре свега са погинулима,
смањио а затим и свео на нулу извршено је испитивање понашања учесника у
друмском саобраћају на путно пружним прелазима у циљу сагледавања утицајних
фактора настанака саобраћајних незгода и планирања мера којима ће се утицати на
понашање свих учесника у саобраћају у циљу смањења броја саобраћајних незгода
на путно-пружним прелазима. У току 2017. и 2018. године спроведена су два
истраживања. Прво истраживање је обухватило општу анализу стања безбедности
саобраћаја на путно – пружним прелазима на подручју Србије, док је друго
истраживање обухватило понашање учесника у друмском саобраћају на путно –
пружним прелазима. У раду су представљени резултати спроведених истраживања,
као и предлог мера како унапредити безбедност путно-пружних прелаза.
2.

АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТНО –
ПРУЖНИМ ПРЕЛАЗИМА У ОДАБРАНИМ ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ

У циљу сагледавања димензија проблема безбедности саобраћаја на путно –
пружним прелазима урађена је анализа у одабраним земљама Европске уније. Земље
попут Аустрије, Бугарске, Хрватске, Мађарске, Грчке, Италије, Румуније и
Словеније се сусрећу са проблемом безбедности саобраћаја на путно – пружним
прелазима. Наиме, Мађарска је земља која има 6.041 путно – пружни прелаз, од чега
је путно - пружних прелаза са активним осигурањем, односно путно пружних
прелаза обезбеђених браницима или полубраницима, око 48%. Поред Мађарске,
велики број путно – пружних прелаза имају Италија и Румунија, с тим да је у
Италији више од 75% путно – пружних прелаза обезбеђено активним осигурањем
(Табела 1).
Табела 1. Стање безбедности саобраћаја на путно – пружним прелазима у
одабраним земљама Европске Уније у 2015. години
Држава
Аустрија
Бугарска
Хрватска
Грчка
Мађарска
Италија
Румунија
Словенија
Србија

Број
активних
прелаза
(2012)
1.886
646
594
806
2.890
4.361
1.787
335
539

Број
пасивних
прелаза
(2012)
2.794
137
924
781
3.151
1.239
3.475
503
1.594

Укупно
прелаза
(2012)

Бр. СН
(2015)

ПОГ
(2015)

ТТП
(2015)

4.680
783
1.518
1.587
6.041
5.600
5.262
838
2.133

38
6
11
12
45
19
29
11
100

22
2
8
8
25
8
17
1
2

31
7
11
6
11
8
18
12
8
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У Румунији је у 2015. години погинуло 17 лица у 29 саобраћајних незгода на
путно – пружним прелазима, док је у Аустрији у 38 саобраћајних незгода на путно
– пружним прелазима погинула 22 лица. Поред тога, издваја се и Мађарска, у 45
саобраћајних незгода на путно – пружним прелазима је погинуло 25 лица (Табела
1).
3.
3.1.

АНАЛИЗА СТАЊА И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
Анализа тренутног стања безбедности саобраћаја на путно – пружним
прелазима у Републици Србији

На територији ''Инфраструктура железнице Србије'' а. д. (у даљем тексту
''И.Ж.С.'') налази се укупно 5.536,2 km колосека на којима се одвија железнички
саобраћај. Укупна дужина магистралних пруга на мрежи ''И.Ж.С.'' је 1.739,23
километара. На магистралним пругама се налази укупно 697 прелаза преко пруге.
Просечно растојање између два суседна прелаза износи 2,49 километра.
Под надлежношћу ''И.Ж.С.'' налази се укупно 2.128 прелаза преко пруге , од
којих је 1.593 (75%) обезбеђено саобраћајним знацима на путу и зоном потребне
прегледности; 25 (1%) обезбеђено светлосним саобраћајним знацима и
саобраћајним знацима на путу; 282 (13%) обезбеђено аутоматским полубраницима
са светлосним саобраћајним знацима и саобраћајним знацима на путу; 227 (11%)
обезбеђено браницима и саобраћајним знацима на путу; 1 (0,05%) обезбеђен
заштитном оградом и саобраћајним знацима или мимоилазницама и саобраћајним
знацима на прелазима за пешаке и бициклисте.
На територији Републике Србије се на путно–пружним прелазима, у просеку,
догоди око 50 саобраћајних незгода годишње (47 СН – 2015.; 54 СН – 2016.; 47 СН
– 2017.), у којима живот изгуби 7 лица (3 ПОГ – 2015; 9 ПОГ – 2016; 8 ПОГ - 2017).
У саобраћајним незгодама на путно – пружним прелазима бива повређено око 17
лица годишње. Број повређених на прелазима са пасивном заштитом је више од 4
пута већи од броја повређених на путно – пружним прелазима са активном
заштитом.
Највећи број саобраћајних незгода са погинулим лицима се догоди на путно –
пружним прелазима са пасивном заштитом (7 ПОГ – 2016. и 2017. године), односно
на путно – пружним прелазима који су обележени само вертикалном саобраћајном
сигнализацијом. Карактеристично је да се суботом догађа највећи број саобраћајних
незгода на путно – пружним прелазима, без обзира на степен заштите. Подаци
указују да се највећи број саобраћајних незгода на путно – пружним прелазима
догађа у току дана и то у повољним временским условима (ведро или облачно без
падавина).
3.2.

Законска регулатива

У циљу безбедног одвијања друмског и железничког саобраћаја законском
регулативом су дефинисане обавезе у поступању како друмских, тако и
железничких учесника у саобраћају. Закони који уређују ову област су Закон о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013 одлука УС, 55/2014, 96/2015 -др. закон и 9/2016 – одлука УС,
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24/2018, 41/2018 и 41/2018 - др. закон), и Закон о железници („Службени гласник
РС“ бр. 41/2018).
Законом о безбедности саобраћаја дефинисан је појам прелаза пута преко пруге
(прелаз пута преко пруге је место на којем се у истом нивоу укрштају пут и
железничка или трамвајска пруга – члан 7., став 1., тачка 28.), затим изречена је
забрана претицања или обилажења на путним прелазима (члан 55.), забрана
заустављања и паркирање возила на путном прелазу, односно на одстојању мањем
од пет метара од прелаза, као и у близини железничке пруге, односно трамвајских
шина, ако се тиме спречава саобраћај возила која се крећу по шинама (члан 66.),
прописана је обавеза возача у друмском саобраћају да пропусти шинско возило које
се креће по прузи и да приликом приближавања путном прелазу прилагоди кретање
возила тако да се може зауставити пред пружним прелазом (члан 100. и 101.).
Такође, Законом о безбедности саобраћаја прописан је начин регулисања саобраћаја
на путном прелазу са светлима црвене боје (члан 137.), начин рада светлосних
саобраћајних знакова којима се најављује приближавање воза путном прелазу и
обавезује учеснике у друмском саобраћају да се зауставе (члан 149.), као и детаљно
обележавање прелаза пута преко железничке пруге (члан 153.).
Законом о железници је дефинисан размак између два укрштања железничке
инфраструктуре и пута (члан 61.), начин укрштања јавног пута и железничке
инфраструктуре, као и надлежност и одговорност управљача путне, пешачке и
уличне инфраструктуре, с једне стране, и управљача железничке инфраструктуре, с
друге стране (члан 62.). Поред тога овим законом су дефинисане и обавезе
управљача железничке инфраструктуре у случају захтева за укрштање јавног пута и
железничке пруге од стране локалне самоуправе (члан 63.), отварања нових или
укидања постојећих путних прелаза (члан 64.). Такође, Законом о железницама, су
прописане обавезе управљача путне и железничке инфраструктуре да закључе
уговор којим ће ближе уредити међусобне односе који се односе на одржавање
путних прелаза (члан 67.), као и дужности управљача путне и железничке
инфраструктуре на путном прелазу (члан 68.).
Учесници у друмском саобраћају се саобраћајним знаковима на путу
обавештавају и упозоравају о наиласку на путно – пружни прелаз, врсти осигурања
саобраћаја на путно - пружном прелазу и удаљености од путно – пружног прелаза.
Начин и услови постављања саобраћајне сигнализације прописани су Правилником
о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС”, бр. 85/2017).
4.

ПОНАШАЊЕ УЧЕСНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ПУТНО
– ПРУЖНИМ ПРЕЛАЗИМА

У оквиру пројекта истраживања понашања учесника у друмском саобраћају на
путно – пружним прелазима извршена је анализа понашања возача друмских возила
приликом наиласка на путно – пружни прелаз, а затим и анализа нивоа знања возача
друмских возила о начину функционисања уређаја за обезбеђење саобраћаја.
Истраживање је реализовано 2018. године од августа до септембра.
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4.1.

Анализа понашања возача

Како би се истражило понашање возача на путно – пружним прелазима одабрано
је 30 путно – пружних презла на целој територији Републике Србије (осим
територије Града Београда и Косова и Метохије). Истраживање је показало да се
значајан проценат возача друмских возила понаша небезбедно приликом преласка
путно – пружног прелаза.
Код путно – пружних прелаза са активном сигнализацијом 93,6% возача се
зауставља испред прелаза и чека да воз прође. Међутим 6,4% возача прелази преко
прелаза за време док је уређај активиран, односно за време док су браници или
полубраници у фази спуштања, или су у потпуности спуштени, и светлосни уређаји
најављују наилазак воза. То значи да 6,4 % возача друмских возила ствара опасну
ситуацију, која доводи до саобраћајних незгода, на прелазима са активном
заштитом. Поред опасне ситуације долази и до оштећења саобраћајне сигнализације
и опреме на путно – пружним прелазима са активном сигнализацијом. Међутим,
када уређај није активиран возач путничког аутомобила зауставља возило испред
прелаза и осматра пругу (33,6% возача обухваћених истраживањем), смањује
брзину (49,4% возача обухваћених истраживањем), прелази прелаз без заустављања
(17% возача обухваћених истраживањем).
Код прелаза са пасивном заштитом, односно прелаза обележених искључиво
саобраћајном сигнализацијом, без браника и полубраника као ни средстава која
најављују долазак воза, возачи друмских возила заустављају возило испред прелаза
(36,4 % возача обухваћених истраживањем), прелазе смањујући брзину (53,4 %
возача обухваћених истраживањем) или прелазе не смањујући брзину (10,2 % возача
обухваћених истраживањем).
4.2.

Анализа нивоа знања возача друмских возила о начину
функционисања уређаја за обезбеђење саобраћаја

Испитивање нивоа знања вршено је путем анкетног упитника. Наиме,
истраживање је показало да возачи друмских возила имају веома низак ниво знања
о начину функционисања ових уређаја.
На питање да ли су упознати са начином функционисања уређаја на пружном
прелазу, 42% анкетираних возача одговорило да није упознато. На питање колико
износи најкраће време од тренутка спуштања полубраника па до тренутка наиласка
воза, 30% анкетираних возача је изјавило да не зна, 60% њих је дало погрешан
одговор, а само 10% анкетираних возача је дало тачан одговор - 30 секунди. На
питање, колико може да износи најдуже време од тренутка спуштања полубраника
па до тренутка наиласка воза, 36% анкетираних возача је одговорило да не зна, док
је 30% одговорило да ово време износи најдуже 3 минута. Тачан одговор дало је
само 25% анкетираних возача (5 и више минута). Непознавање овог времена може
да утиче да возач друмског возила, кршећи прописе, отпочне обилажење спуштених
полубраника, пошто је претходно испред њих имао задржавање (чекање), погрешно
мислећи да је уређај у квару.
На питање да ли је време током кога су полубраници спуштени може да буде
различито на једном истом пружном прелазу, 22% анкетираних возача је рекло да
не може, док остали анкетирани возачи, који су потврдно одговорили на ово питање,
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нису знали шта утиче на то да ово време на једном истом прелазу може да буде
различито.
5.

АНАЛИЗА НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ПРЕЛАЗА ПУТА ПРЕКО ПРУГЕ НА
ПОДРУЧЈУ СРБИЈЕ

Извршена је и анализа путно - пружних прелаза на којима је забележен највећи
број саобраћајних незгода. Истраживање је спроведено 2017. године у периоду од
маја до септембра. За сваки анализирани путно – пружни прелаз је приказан опис
основних карактеристика и најважнијих саобраћајних параметара прелаза, и то:
локација прелаза, подаци о броју и последицама саобраћајних незгода на прелазу у
последњих 10 година (2007 - 2016. година), опис друмске саобраћајнице и њен
функционални значај, стање коловоза на пружном прелазу, опис железничке
инфраструктуре, геометријске карактеристике и прегледност, опис осигурања
прелаза, стање железничке и друмске сигнализације, оцена протока друмског
саобраћаја и податке о фреквенцији возова.
Поред наведених саобраћајних параметара у оквиру анализе су за сваки од десет
најугроженијих прелаза посебно приказани недостаци који угрожавају безбедно
одвијање саобраћаја, као и предлог конкретних мера за подизање нивоа безбедности
на прелазу.
Анализом су уочени општи недостаци за све посматране путно – пружне прелазе
без обзира на врсту осигурања. Општи недостаци се односе на управљање брзинама,
постављену вертикалну саобраћајну сигнализацију, ознаке на коловозу,
прегледност на прилазима прелазу и јавно осветљење. Такође, утврђени су и општи
недостаци за путно – пружне прелазе са активним осигурањем, у овом случају
општи недостаци су „провлачење“ друмских возила између спуштених полубраника
и пролазак друмских возила у периоду активираног црвеног светла на семафору.
6.

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

Истраживањима која су спроведена у 2017. и 2018. години се испитало
понашање возача друмских возила, њихових знања, али и тренутног стања на
појединим путно – пружним прелазима.
Наиме, резултати су показали да се значајан број возача друмских возила понаша
несавесно и непрописно. Односно, када су у питању прелази са активним
осигурањем (браници и полубраници) сваки 10. возача прелази преко прелаза када
је забрањен прелаз, односно за време док је уређај активиран. С тим, да сваки 3.
возач, од укупног броја оних који крше прописе, обилази полубранике када су
спуштени. У случајевима када уређај није активиран сваки 3. возач се зауставља и
осматра пругу, сваки 2. смањује брзину, док сваки 5. прелази преко пруге не
смањујући брзину. Возачи у великој мери не поштују постављено активно
осигурање, као ни саобраћајну сигнализацију која их обавештава да воз наилази или
да возачи наилазе на путно - пружни прелаз. Када су у питању прелази са пасивним
осигурањем (хоризонтална и вертикална сигнализација) 2 од 3 возача прелазе пругу
без заустављања, сваки 10. смањује брзину, док се сваки 3. зауставља испред
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прелаза. Поред тога спроведено истраживање је показало мали ниво знања возача
друмских возила о начину функционисања активног осигурања на путно – пружним
прелазима.
Поред наведеног, спроведено је и истраживање које се бавило истраживањем
тренутног стања на посматраним путно – пружним прелазима. Наиме, уочена је да
је потребно размислити о управљању брзинама на путно – пружним прелазима,
обзиром да су различити коловозни застори на различитим прелазима, те је и брзина
преласка различита. Поред тога уочено је да су поједини саобраћајни знакови слабо
уочљиви на прилазима путно – пружним прелазима те је препорука поставити
саобраћајне знакове на флуоресцентним подлогама, али и саобраћајне знакове са
измењивим садржајем којим ће се додатно нагласити путно – пружни прелаз.
Ознаке на коловозу је потребно унапредити, на посматраним путно – пружним
прелазима, ознаке на коловозу су често неуочљиве. Истраживање је показало да
постоји потреба за ограничавањем брзине у зони путно – пружног прелаза у циљу
обезбеђења потребне зоне прегледности за возаче друмских возила. Такође,
препоруке су да се поставе стубови јавне расвете на све путно – пружне прелазе.
Када су у питању путно – пружни прелази са аутоматским осигурањем препоруке
су да се постави видео надзор у циљу смањења небезбедних прелазака преко пруге
када су браници или полубраници у фази спуштања.
7.

ЗАКЉУЧЦИ

Једна од мера која је тренутно присутна у Србији јесте постављање све више
активних система обезбеђења на путно – пружне прелазе, међутим узимајући у
обзир да:
• је број погинулих на прелазима пруге преко пута у просеку на
годишњем нивоу између 5 и 15 лица, а укупан број смртно страдалих на
путевима у Републици Србији преко 500 лица;
• да је у 94% СН на прелазима пута преко пруге допринос учесника у
друмском саобраћају (утицајни фактори: 31% ''Не уступање првенства
пролаза'', 18% ''Пропусти возача који се односе на неправилно
сагледавање саобраћајне ситуације'' …), а у 6% допринос на страни
железнице (СН су се догодиле током неправилног функционисања
уређаја током кога железничко извршно особље није примењивало
процедуре које су за овакве случајеве предвиђене);
• да је у свакој петој СН са погинулим лицима на путевима у Републици
Србији група утицајних фактора је ''Утицај пута и путне околине'',
поставља се питање да ли је то приоритет. Свакако не сме се заборавити
финансијска позадина проблема, односно колико новца је потребно за постављање
активног система за обезбеђење, али и његово одржавање и функционисање.
Потребно је планирано и системски спроводити мере кроз које ће се стање
безбедности саобраћаја подићи на највиши ниво, без потребе да сваки путно –
пружни прелаз буде обезбеђен браницима или полубраницима. Неизоставна мера у
безбедности саобраћаја јесте едукација свих учесника у саобраћају, затим наравно
добро планиране кампање (подизање пажње и свести свих учесника у саобраћају о
могућим последицама), као и примена ''јефтиних'' техничких мера (осветљавање
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светлошћу јачег интензитета, уградња термалних камера, уградња гумених панела,
постављање вибро-шуштећих трака, ивичних линија и ознака на коловозу…).
Неопходно је утицати на ниво едукације возача друмских возила путем држања
предавања одређеним групама ( предавачи у аутошколама, инструкторима итд.),
путем пригодних прилога на електронским медијима у емисијама које обрађују теме
из области саобраћаја као и путем штампаних медија. Такође, требало би испитати
и садржаје обуке у ауто школама, и ако се укаже потреба, указати на неопходност
допуне планова и програма и дати предлог допуне истих.
Неопходно је, путем одређених кампања, широј популацији указати на сву
озбиљност проблема угрожавања људских живота на пружним прелазима. Ове
кампање би се спроводиле помоћу различитог, за ту прилику припремљеног,
штампаног материјала и биле би усмерене према широј популацији, која би се, у
једном делу, путем флајера упознавала са озбиљношћу овог проблема, при чему би
се ови флајери делили, пре свега корисницима пружних прелаза, као и путем
билборда. Ову кампању би такође требало спроводити путем пригодних прилога на
електронским медијима у емисијама које обрађују теме из области саобраћаја као и
путем штампаних медија.
У овом делу рада дат је предлог изгледа и садржине појединих елемената
кампање која би могла бити спроведена на путно – пружним прелазима у локалним
заједницама. Дат је предлог изгледа и садржаја мале брошуре, садржаја велике
брошуре као и полазна идеја примене кампање.
Мала брошура је намењена возачима и пешацима. Садржај се односи на
информације о броју погинулих лица на прелазима пута преко пруге у Европи, на
дефинисање значења саобраћајних знакова на овим специфичним местима, као и на
правила понашања при преласку железничке пруге, како возача тако и пешака.
Између осталог, брошура указује на одговорност возача друмских возила за
настанак саобраћајних незгода у највећем броју случајева, али и на ставове које
возачи морају да промене у циљу унапређења безбедности свих учесника у
саобраћају на прелазима пута преко пруге. На слици бр.1 је приказан изглед малих
брошура.
Велика брошура је намењена возачима и пешацима и садржајнија је од мале
брошуре. Имаоци брошуре биће упознати са бројем настрадалих лица у
саобраћајним незгодама које су се догодиле како у Европи, тако и у Србији. Такође
се кроз садржај брошуре указује на најчешћи начин настанка незгода на прелазима
пута преко пруге, на значење саобраћајне сигнализације на истим, те на златна
правила безбедног прелаза преко пруге. Циљ је да се употребом велике брошуре,
али и осталих материјала, унапреди безбедност саобраћаја на прелазима пута преко
пруге, тако што ће се утицати на понашање сваког возача појединачно.
Идеја је да сваки возач који добије едукативни материјал, након упознавања са
садржајем истог, има јасну слику о опасностима које му прете на прелазима пута
преко пруге, да преиспита своје понашање на овим специфичним местима и на
основу тога промени своје досадашње навике у погледу вожње на прелазу пута
преко пруге.
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Слика 1. Изглед мале брошуре димензија 75x100 cm

Неизоставна мера у систему безбедности саобраћаја јесте и репресија, наравно
репресија не сме и није искључива и једина мера, већ мера која ће подржати све
претходно наведене. Показало се да у безбедности саобраћаја највише ефеката дају
кампање, едукације и репресија уколико се проводе заједнички и системски.
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ПУТНИ ПРЕЛАЗИ - БЕЗБЕДНОСТ У ФУНКЦИЈИ ПРЕТПОСТАВКИ
- ПРИЛОЗИ ЗА РЕДЕФИНИСАЊЕ БЕЗБЕДНОСНОГ ПРИСТУПА
RAILROAD CROSSING - SAFETY IN THE FUNCTION OF ENTRY ANNEXES FOR REPEATED DEFINITION THE SAFETY APPROACH
Дејан Томић1, Слободан Јовановић2, Предраг Ђурановић3
Резиме: Безбедност саобраћаја на укрштајима пруге и пута у истом нивоу уређују прописи у
железничком и друмском саобраћају. Одредбе прописа су грађене на различитим
модалитетима заштите саобраћаја воза заустављањем учесника у друмском саобраћају.
Модалитет заштите саобраћаја воза преставља техничку опремљеност конкретног укрштаја
и коорелира са густином друмског саобраћаја и брзином воза на прузи, крећући се од
укрштаја на којима је безбедност саобраћаја уређена сигнализацијом на путу до укрштаја
опремљених аутоматским уређајима са полубраницима и браницима и трепћућим сигналима
за учеснике у друмском саобраћају и контролним сигналима на прузи за возно особље, као
најсложенијим и најефикаснијим за одговарајућу густину друмског саобраћаја и брзину воза.
Циљ постојеће концепције је да на највишем нивоу буде безбедност саобраћаја на укрштајима
пруге и пута опремљеним аутоматским уређајима са браницима или полубраницима и
трепћућим сигналима. Ситуација на терену указује на потребу доградње постојећег
модалитета на начин који би оправдао овакву концепцију или на његово редефинисање јер се
највећи број несрећа десио управо на укрштајима опремљеним најсавременијим техничким
решењима. Овај рад је усмерен на разматрање узрока постојећег стања, извора угрожене
безбедности саобраћаја и могућих праваца изградње
Кључне речи: путни прелаз, безбедност саобраћаја, техничка опремљеност, модалитет
Abstract: Safety at level crossings is administered by railway and road traffic regulations. The
regulations have been developed in various modalities of railway safety in which trains do not stop
1
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and rely on vehicles and pedestrians to clear the rails. The modality of railway safety represents
technical equipment of the specific intersection and correlates closely with the rate of road traffic
and train speed, starting from the level crossings with road warning signals to the level crossing
using automatic warning devices with barriers and gates and flashing lights for road vehicles and
control signals for trains, as the most complex and efficient for the appropriate traffic rate and train
speeds. The aim of the present idea is to provide the highest level of safety of level crossings with
automatic devices with barriers, gates and flashing signals. According to the current circumstances
it is necessary either to build up the existing modality in the way which would justify the concept or
else to redefine it due to the fact that the largest number of accidents occur at intersections with the
most modern technical solutions. The aim of this paper is to study the causes of the present
conditions, that is the source of endangered safety as well as setting the directions for prospects of
creating safer level crossings.
Key words: level crossing, safety, technical equipment, modality

1.

УВОД

Путни прелази у железничким прописима или пружни прелази у прописима који
уређују друмски саобраћај су топографске тачке на којима се укршта путна и
железничка инфраструктура. За потребе овог рада користимо појам „путни прелаз“
и посматрамо безбедност саобраћаја преко путних прелаза који представљају
укрштање железничке пруге и пута у истом нивоу.
Нормативна концепција за постизање безбедног саобраћаја железничких и
друмских возила преко путног прелаза заснива се на техничким карактеристикама
друмских возила и пута, као и железничких возила и пруге уз уважавање стратешког
значај за државу. Железничка инфраструктура је у почетној фази развоја имала
велики војни значај који је у комбинацији са особеностима саобраћаја воза
одлучујуће утицао на формулисање приоритета како приликом градње пруга и
путева тако и у одвијању железничког и друмског саобраћаја преко путног прелаза.
Држава Србија је у том погледу користила искуства држава са развијенијим
саобраћајем.
Унапређење путне и железничке инфраструктуре омогућило је повећање брзина
и тежина возила у друмском и железничком саобраћају. Кинетичка енергија воза од
800 t који се креће брзином од 80 km/h је страховита, као последице удара на
препреку. Кочење таквог воза траје више од 1.000 метара. За његово покретање
потребна је велика енергија и траје прилично до постизања брзине по реду вожње.
Тежине друмских возила, дужине зауставног пута и енергија потребна за покретање
су неупоредиво мање у односу на воз.
Наведене чињенице нису оставиле простор за двоумљење – приоритет у
саобраћају преко путног прелаза има железнички саобраћај.
Уважавајући последице несреће по учесника у друмском саобраћају у судару са
возом, приоритет саобраћаја воза над саобраћајем друмског возила преко истог
путног прелаза формулисан је у правцу заштите учесника у друмском саобраћају
њиховим заустављањем испред путног прелаза. Тако је и данас, када је реч о јавној
железничкој инфраструктури.
Несреће на путним прелазима држе нормативну пажњу затегнутом. Стално се
ради на побољшању важећих прописа, њиховој допуни, односно корекцији. У
складу са техничким могућностима, проценом најефикаснијег начина постизања
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безбедног саобраћаја преко путног прелаза – доносе се прописи који уважавају
интензитет железничког и друмског саобраћаја, брзину воза и друмских возила као
и појединачне случајеве (заједничка друмска и железничка инфраструктура преко
моста и сл.). Tехнички параметри путног прелаза као квалитет коловоза, колосека,
ширина и дужина путног прелаза, угао укрштаја пруге и пута, нагиб пута, нагиб
пруге и сл., такође се узимају у обзир.
По важећој нормативној концепцији, у примени је приступ који препознаје путне
прелазе који се опремају уређајима са браницима и остале путне прелазе који се
опремају саобраћајним знаковима за заустављање друмског саобраћаја. Почетна
техничка решења су захтевала железничке раднике у објекту поред путног прелаза
а последња не захтевају ни једно ни друго.
Израз важеће нормативне концепције представљају одредбе десет чланова
Закона о железници (ЗоЖ), два члана Закона о безбедности у железничком
саобраћају (ЗоБЖС), пет чланова Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(ЗоБСП) и Правилник о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или
бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за
осигурање безбедног саобраћаја. Одредбе наведених прописа уређују место путног
прелаза, обавезе управљача железничке инфраструктуре и управљача путне
инфраструктуре у остварењу безбедног преласка возова и друмских возила
(бициклиста и пешака) преко путног прелаза, опремање путних прелаза
саобраћајним знаковима и уређајима за осигурање безбедног саобраћаја у
зависности од интензитета друмског саобраћаја и брзине возова, као и обавезе
учесника у друмском и железничком.
У оваквој форми, мање – више су већ више од три деценије. Суштинских
промена начина остваривања безбедности саобраћаја преко путног прелаза – нема.
Од саобраћајних знакова на путу, преко механичких уређаја са браником до
аутоматског уређаја са полубраницима и светлосним саобраћајним знаковима
(посебним). Покривени су путни прелази на свим врстама путева и пруга с аспекта
интензитета саобраћаја и брзине. Преко тога, зна се – денивелација. За све будуће
несреће или незгоде, пошто ионако није могуће спречити људе да не поштују
пропис, зна се крив је овај или онај учесник у саобраћају. Да ли је баш то тако, или
сасвим тако? Покушаћемо да вам осветлимо у наставку рада.
Безбедност саобраћаја преко путних прелаза ослања се на низ претпоставки.
Поменућемо неке као нпр. саобраћајни знак „Стоп“ испред којег возач „мора“ да
заустави возило, да подигнути браници значе да у том тренутку воз не наилази на
путни прелаз, да ће возач видети наилазећи воз ноћу при јакој киши, да друмско
возило неће стати на колосеку путног прелаза непосредно испред воза, да квар
уређаја за осигурање безбедног саобраћаја неће настати непосредно пред наилазак
воза на путни прелаз, да су спуштене мотке полубраника довољна мера за
заустављање друмског саобраћаја, да се мотке полубраника спуштају у положај
заустављања друмског саобраћаја само пред наилазак воза на тај путни прелаз и сл.
Добро је познато да су се несреће или незгоде догађале баш зато што се ове
претпоставке нису оствариле. У даљем току рада детаљније ћемо се посветити
идентификацији претпоставки и њиховом разматрању као једном од фактора ризика
по безбедност саобраћаја преко путног прелаза.
Овај рад се неће детаљно бавити истраживањима евентуалних законитости
настанка несреће јер према досадашњем искуству аутора који више од 30 година
прати несреће у железничком саобраћају, посебно на путним прелазима, у
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постојећој нормативној концепцији није могуће издвојити правилност значајну за
опредељење начина за уређење услова безбедности. У извесној мери евиденције
које води железница идентификују факторе (доба дана, видљивост, температуру)
који утичу на будност и пажњу учесника у саобраћају.
2.

ПОДАЦИ О УГРОЖАВАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Полазећи од изреке Светог Саве да „Прописи цртају пут народу“ посматраћемо
вишедеценијску примену важећег нормативног концепта у огледалу несрећних
догађаја на путним прелазима као и сметњи на уређајима за осигурање безбедног
саобраћаја.
У прегледу који следи у десетогодишњем периоду од 2001. до 2011. године,
посматраћемо стање несрећа и незгода на путним прелазима на укрштајима:
• магистралне двоколосечне пруге Београд - Стара Пазова – Шид државна граница и нарочито државних путева I и II реда са интензивним
саобраћајем4 али локалних и некатегорисаних путева,
• регионалне пруге Панчево Главна Станица – Зрењанин – Кикинда државна граница и нарочито државних путева II реда, локалних и
некатегорисаних путева,
• локалне пруге Зрењанин фабрика – Вршац - Бела Црква и нарочито
државног пута II реда, локалних и некатегорисаних путева.
Наша је намера да у наредним примерима5 упознамо природу фактора ризика
који могу довести до несреће на путном прелазу.
2.1.

Магистрална двоколосечна пруга Београд - Стара Пазова – Шид државна граница

Ова пруга је опремљена сигнално-сигурносним уређајима за обезбеђење пута
вожње воза крајем осамдесетих година прошлог века. Ових дана обележава се
четрдесетогодишњица њихове уградње. У време уградње аутоматских и
полуаутоматских уређаја са поубраницима за заустављање учесника у друмском
саобраћају, укључни контакти су постављени на даљини зауставног пута која је
одговарала брзини воза на том делу пруге. Данас су брзине, по делу десног колосека,
пале на испод половине брзине воза у време уградње.
На делу пруге од путног прелаза у км 24+868 до путног прелаза у км 117+037,
налазила су се 32 путна прелаза (данас у време, писања рада 26) од којих се, на 10
путних прелаза на некатегорисаним путевима, безбедност саобраћаја постиже
саобраћајним знаковима на путу.
У посматраном периоду:
4
Интензивним се сматра друмски саобраћај са преко 7.000 возила дневно (Правилник о начину укрштања
железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање
и мерама за осигурање безбедности саобраћаја , чл. 2).
5
Примери су документа архиве инспектора за железнички саобраћај за чију употребу у раду постоји
сагласност „Инфраструктура железнице Србије“АД Београд, Немањина 6
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123.441 воз је саобраћао по оба колосека, највећим брзинама у Србији,
преко укупно 32 путна прелаза,
o 22 су опремљена аутоматским уређајима са полубраницима и
светлосним саобраћајним знаковима,
o 10 су опремљени саобраћајним знаковима на путу;
• свих 43 несреће и незгоде догодиле су се на путним прелазима
опремљеним аутоматским уређајима са полубраницима,
o у 21 несрећи и незгоди воз је ударио друмско возило, односно
обрнуто,
o а 22 несреће и незгоде су резултат удара друмских возила у
поставну справу, мотке полубраника (браника);
• на два путна прелаза на државном путу II А реда број 121 десило се 20
несрећа или незгода;
• ниједна несрећа није се догодила на 10 путних прелаза опремљеним
саобраћајним знаковима на путу, на некатегорисаним путевима.
Највећи број од:
• 12 несрећа и незгода догодио се на Краљевачком путном прелазу (км
62+008 стационажа пруге, место Краљевци) испред Руме;
• 8 несрећа и незгода десило се на путном прелазу на отвореној прузи у
км 103+287 (између Матринаца и Кукујеваца) оба на укрштајима са
државним путем II А реда број 120.
Ниједна несрећа није се догодила на путним прелазима опремљеним
саобраћајним знаковима на путу на укрштајима са некатегорисаним путевима.
Када је реч о сметњама у функционисању уређаја за осигурање безбедног
саобраћаја са полубраницима на магистралној двоколосечној прузи на 20 таквих
путних прелаза, током 2018. године, десило се укупно 2.560 сметњи од чега је 1.560
проузроковано од стране учесника у друмском саобраћају или крађама делова
уређаја. Уочљив је висок број од 1.000 сметњи насталих због техничке
неисправности уређаја. На путном прелазу, преко пет колосека станице Шид, на
државном путу II А реда број 121, догодио се убедљиво највећи број сметњи,
укупно 432 од тога су 392 проузроковали учесници у друмском саобраћају.
Висок број од 1.000 сметњи у 2018-ој које су настале услед техничке
неисправности уређаја за осигурање безбедног саобраћаја тј. скоро три сметње
дневно, недвосмислено указује на проблеме у одржавању.
•

2.2.

Регионална пруга Панчево Главна Станица-Зрењанин-Кикиндадржавна граница

Ова регионална пруга је у лошијем техничком стању од пруге из претходног
примера. Брзине су знатно мање од 20 km/h до 80 km/h на краткој деоници. Број
возова у току дана не прелази просечно 5 % возова из претходног примера.
На деоници од Уздина до Кикинде тј. на 104 километра пруге је:
• 60 путних прелаза,
o 13 су опремљени аутоматским уређајима са полубраницима тј.
највиши ниво осигурања безбедног саобраћаја према важећем
пропису,
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14 су опремљени механичким уређајем са браницима, нижи
ниво од претходног,
o 33 су опремљени саобраћајним знаковима на путу;
• Од 47 несрећа и незгода,
o 17 је са ударом воза на друмско возило и обрнуто,
o 30 су настале ударима друмских возила у поставну справу,
мотке полубраника (браника) и сл;
• Од 17 несрећа и незгода,
o 9 се догодило на путним прелазима опремљеним аутоматским
уређајем са полубраницима,
o 8 се догодило на путним прелазима опремљеним само
саобраћајним знаковима на путу.
Са 3 несреће истиче се путни прелаз у Зрењанину у км 86+138 на којем је
безбедност саобраћаја осигурана аутоматским уређајем са полубраницима и
светлосним саобраћајним знаковима;
Међу несрећама истичу се 4 удара воза у трактор.
o

2.3.

Локална пруга Зрењанин-Вршац-Бела Црква

Ова локална пруга је у таквом стању да су брзине возова преко путних прелаза
30 km/h, а возови не саобраћају сваког дана.
На деоници од Зрењанин фабрике до Сечња тј. на 26 километара пруге:
• су 22 путна прелаза на 26 километара пруге просечно на 1,18 километара
значајно мање од законом утврђених 2000 метара,
o 4 су опремљени механичким уређајем са браницима, нижи ниво
од претходног,
o 18 су опремљени саобраћајним знаковима на путу;
• догодила се 21 несрећа и незгода на путним прелазима опремљеним
механичким уређајем са браником,
o 5 је са ударом воза на друмско возило и обрнуто од тога 3 на
трактор,
o 16 су настале ударима друмских возила у поставну справу,
мотке браника и сл.
У посматраном периоду нарочито у прве три године посматраног периода
догодила се укупно 21 несрећа и незгода у местима Сутјеска и Сечањ (два путна
прелаза), на путним прелазима на којима је саобраћај осигуран механичким
уређајем са браником.
Међу несрећама истичу се 3 удара воза у трактор.
3.

РАЗМАТРАЊЕ ПОДАТАКА О УГРОЖАВАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА

Пре него што пређемо на разматрање података из претходног дела овог рада
напомињемо да то што није дато разматрање утицаја техничких параметара путног
прелаза на угрожавање безбедности саобраћаја, не значи да њихов утицај на
безбедност саобраћаја не постоји него да је њихов утицај на безбедност саобраћаја
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константан и као такав не подржава откривање претпоставки на које се ослања
постојећа нормативна концепција.
3.1.

Подаци наведени под 2.1 указују на то да највиши ниво осигурања
безбедног саобраћаја у односу на почетни са саобраћајним знаковима
није оправдао претпоставку „осигурања безбедног саобраћаја“ према
важећем пропису.

Све несреће десиле су се на путним прелазима опремљеним највишим нивоом
осигурања, тако да је „осигурање безбедности саобраћаја“ остало као слово у
Правилнику о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или
бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за
осигурање безбедности саобраћаја.
То што се ниједна несрећа није десила на путним прелазима опремљеним
саобраћајним знаковима на путу, може бити засновано на малој вероватноћи
настанка несреће због малог броја друмских и пољопривредних возила у саобраћају
преко њих. На релативност наведеног закључка утичу:
• услови у којима се одвија претежна активност у пољопривреди у јесен
(магла и драстично смањена видљивост). Тада, прелазак преко путног
прелаза бучне пољопривредне машине носи вероватноћу несреће као
„руски рулет“ при наведеном броју возова од просечно 34 воза на сат.
o сетимо се да је назив Гашпаров прелаз (отворена пруга између
Голубинца и Путинаца, пруга Београд - Стара Пазова - Шиддржавна граница) настао после несреће 5.1.1989. када је
међународни путнички воз број 295 у магли на путном прелазу
опремљеном друмским саобраћајним знаковима, ударио у
приколицу камиона брзином од 100 km/h и када је погинуло 7
путника, када је возач друмског теретног возила са приколицом,
који није видео воз нити чуо звучни сигнални знак локомотиве,
покренуо претходно заустављен камион да пређе преко путног
прелаза;
• неизвесна техничка исправност пољопривредних машина тј. њихова
поузданост да се не покваре у тренутку преласка преко путног прелаза;
• вештина возача да безбедно пређе преко путног прелаза самоходном или
трактором са прикључном машина буде довољно подигнута на
хидраулици трактора да не закачи за коловоз (нпр. од пружних прагова
и сл.).
Половина несрећа на путним прелазима није последица контакта воза и
друмског возила него непажње возача друмских возила.
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3.2.

Подаци наведени под 2.2 отварају питање повећаног броја несрећа или
незгода на путним прелазима на прузи знатно мањег броја и брзина
возова.

Већи број несрећа или незгода у односу на 2.2 уз неупоредиво мањи број возова
и мање брзине отвара захтева нов приступ формирању адекватног одговора
безбедносним ризицима саобраћаја преко путних прелаза.
3.3.

Подаци о несрећама наведеним под 2.3 указују да на настанак несреће
или незгоде на путном прелазу нису од утицаја ни мала брзина возова,
брзина и број учесника у друмском саобраћају

Релативно висок број несрећа или незгода од 21 на путним прелазима у местима
Сутјеска и Сечањ (два путна прелаза) који се десио само у прве три године уз
нередован саобраћај возова позива нас на откривање разлога настанка несрећа или
незгода у условима који носе мањи ризик чињеницом о мањем броју и брзинама
возова.
4.

РАЗЛОЗИ ЗА РЕДЕФИНИСАЊЕ БЕЗБЕДНОСНОГ ПРИСТУПА

Важећа нормативна концепција у којој безбедност саобраћаја преко путног
прелаза представља одсуство несреће или незгоде сужава поље пажње при
идентификацији фактора ризика на ситуацију у којој при истовременом наиласку
воза и друмског возила на путни прелаз конкретних техничких параметара пута,
пруге, самог укрштаја, брзине воза, брзине и густине друмског саобраћаја.
Из приказаних података очигледно је да се као неоправдан показао ослонац
важећих прописа само на уређаје за осигурање безбедног саобраћаја (уз саобраћајне
знакове на путу) преко путних прелаза из разлога на које ова концепција – нема
одговора.
Сматрамо да идентификација фактора ризика саобраћаја преко путног прелаза
треба да започне знатно испред пажње на ситуацији наиласка воза и друмског
возила на путни прелаз, уз подршку саобраћајне психологије па и шире,
упознавањем природе наших возача (како доносе одлуке, посебно оних тзв.
непредвидивих, нерационалних одлука које самог возача затекну неспремног) али и
промена пажње и природе тих промена пажње, када се јављају, колико трају, које су
особености те промене и сл. Такав приступ омогућава постизање жељеног циља на
свим (или барем великој већини) путних прелаза, резерва се односи на путне прелазе
на пољским путевима.
Према досадашњем искуству аутора рада у припремама прописа, веома тешко је
ишло са разматрањем и уважавањем специфичности циљне групе која по пропису
треба да поступа, и фактора ризика који потичу од карактерологије циљне групе.
Железнички прописи, на сву срећу, не спадају у групу оних чија је припрема и
доношење оптерећено утицајима појединих формалних и неформалних група тако
да остварењу безбедносног циља, којем је посвећен овај рад, као препрека стоји
само нејединствено усмерена инжењерска пажња и изостанак стручног консензуса.
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У ситуација када је аутоматски уређај за осигурање безбедног саобраћаја у квару
изостаје информација о наиласку воза и тада, растерећена пажња возача који се
приближава путном прелазу бива шокирана појавом воза (посебно при смањеној
видљивости) и његово заустављање испред таквог путног прелаза (у складу са
железничким прописом) може додатно да збуни возача друмског возила јер ће у
једном тренутку стајати испред путног прелаза и воз и друмска возила.
Недостатак информације о наиласку воза на путни прелаз опремљен само
саобраћајним знаковима на путу на некатегорисаном тзв. пољском путу, посебно
при смањеној видљивости, уз уважавање чињенице да је за прелазак преко путног
прелаза друмском возилу (трактору или другој пољопривредној машини) које се
претходно зауставило, треба одређено време. Да ли је то време довољно да се под
тензијом непревидивог ризика покрене возило и пређе преко путног прелаза? Не
знамо одговор на ово питање, посебно код путних прелаза преко више колосека,
преко прелаза пре или после којих је пут у нагибу, код оних са оштећеним
коловозом и сл.
5.

ЗАКЉУЧЦИ

Повољна околност важећих прописа је могућност инсталирања видео камера за
визуелни надзор зоне путног прелаза (Правилник о начину укрштања железничке
пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести
укрштање и мерама за осигурање безбедности саобраћаја, чл. 10) и та чињеница
отвара могућност да поступак возача друмског возила буде забележен видео
камером у циљу процесуирања пред надлежним судом. Мали је број путних прелаза
на којима су камере инсталиране и још мања је медијска подршка напорима
„Инфраструктура железнице Србије“ АД Београд у том смеру.
За припрему редефинисаног безбедносног приступа потребне су следеће
консолидационе мере:
• осветљавање простора путног прелаза, помогло би пажљивости возача
друмских возила;
• постављање видео камера за праћење саобраћаја на државним путевима
и снимање спорних момената додатно би уозбиљило возаче у друмском
саобраћају, што се данас помоћу соларног напајања и лед осветљењем
може без великих издатака остварити;
• чешће контроле саобраћајне полиције у зони путних прелаза свакако би
деловале подстицајно на пажљивост возача и поштовање саобраћајних
знакова;
• брз судски поступак према прекршиоцима прописа у саобраћају преко
путног прелаза са прихватљивим санкцијама додатно би дестимулисао
бахато понашање.
Несумњив је значај информације о наиласку воза због чега се залажемо за
допуну постојеће концепције на начин да се обухвате уређаји за обезбеђење
саобраћаја преко путног прелаза а за путне прелазе опремљене саобраћајним
знаковима на путу у условима драстично смањене видљивости залажемо се за
додатне мере према учесницима у друмском саобраћају као нпр. обавезан сувозач
који спроводи возило преко путног прелаза а за возно особље перманентно давање
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звучног сигналног знака до преласка преко путног прелаза, појачано присуство
саобраћајне полиције и сл., до доношења трајнијег решења за ову ситуацију.
Потребно је другачије дефинисати начин остварења циља безбедног саобраћаја
преко путног прелаза, полазећи од обезбеђивања безбедних услова за железнички
саобраћај.
Дакле, не како избећи несрећу на путном прелазу него како добро упознати
услове за настанак несреће и превентивним деловањем их отклонити.
Потребан је развој динамичког модела који ће имати нов нормативни израз али
и укупно нов другачији приступ обезбеђењу саобраћаја преко путног прелаза
ослоњен на:
• алгоритам (скуп техничких прописа – уредно систематизовано датих,
пожељна форма: стандард, због контролисања) за обраду ризика који
потичу од техничких параметара путног прелаза са циљем њиховог
довођења у пројектовано стање у периодичним циклусима краћим од
амортизационог рока компоненте;
• стална едукација техничког кадра који је по сопственог вокацији позван
за решавање проблема безбедности саобраћаја преко путних прелаза;
• едукација професионалних возача, периодично са документацијом
обуке, сваке 3 године;
• едукација пољопровредника (путем ПССС, брошура на техничким
прегледима, и друштвених асоцијација и установа) који морају да
користе путни прелаз како би дошли до својих парцела или парцела које
обрађују;
едукација грађана путем медија о ситуацијама које подижу безбедност
саобраћаја преко путног прелаза.
Системски инжењеринг, који се интензивно развија у свету (већ постоји
Интернационални савет за системски инжењеринг чији приручници могу бити од
користи инжењерском и техничком кадру), може значајно да унапреди концепцију
безбедности саобраћаја преко путних прелаза какву сада имамо и одлучујуће
допринесе редефинисању начина остварења циља безбедности саобраћаја преко
путног прелаза.
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ОДРЕЂЕНЕ МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА НА УКРШТАЊУ ПУТА И ПРУГЕ
У НИВОУ НA ПОДРУЧЈУ ВАЉЕВА
POSSIBILITIES FOR IMPROVEMENT OF THE PUBLIC TRAFFIC
SAFETY AT THE CROSSING OF THE ROAD AND RAILROAD LEVEL
OF THE VALJEVO
Драган Обрадовић1, Слободан Великић2, Војкан Адамовић3
Резиме: Кривична дела против безбедности јавног саобраћаја представљају озбиљан
друштвени проблем у Републици Србији, али и глобално. Без обзира на последице посебан,
специфичан проблем представљају саобраћајне незгоде које се догађају на укрштањима
путева и пруга у нивоу широм Републике Србије. У тим незгодама jeдан од учесника по
правилу је воз, а ређе и неко друго превозно средство које се креће шинама а други учесник
је најчешће путничко возило, мада нису ретке ситуације ни да у тим саобраћајним незгодама
учествује теретно возило, аутобус... У овом раду смо представили одређене доступне податке
и карактеристике када су ове саобраћајне незгоде у питању уопште, а такође и на подручју
колубарског округа. Покушали смо да дамо и одређене препоруке за унапређења безбедности
саобраћаја на укрштањима пута и пруге у нивоу на подручју града Ваљева с обзиром да је као
последица истих настрадао велики број лица.
Кључне речи: кривична дела, безбедност јавног саобраћаја, укрштање пута и пруге у нивоу,
саобраћајна сигнализација
Abstract: Criminal offenses against public traffic safety are a serious social problem in the Republic
of Serbia, but also globally. Regardless of the consequences, a special problem is traffic accidents
occurring at crossroads of roads and railroads level across the Republic of Serbia. In these accidents
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one of the participants is usually a train, and less often another railroad vehicle, while the other
participant is the most frequent passenger vehicle, although there are no rare situations in which a
freight vehicle, a bus is involved in these traffic accidents... In this paper we presented some
available data and characteristics when these traffic accidents are in general, and in the area of the
Kolubara district. We tried to give some recommendations for improving traffic safety at the
crossroads of the road and railway line in the area of the city of Valjevo, since in the previous period
a large number of persons were injured as a result of the same.
Keywords: criminal offenses, public traffic safety, road crossing and railroad level, traffic
signalization

1.

УВОД

У периоду од 21.12. до 28.12.2018. године на укрштањима путева и пруге у
различитим деловима Србије догодиле су се три саобраћајне незгоде са различитим
последицама. Најтежи догађај се догодио у селу Доње Међурово код Ниша где је на
укрштању пута и пруге дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовали воз и
аутобус, у ком догађају је погинуло 7 лица а преко 20 је задобило тешке односно
лаке телесне повреде. У том периоду догодиле су се још две незгоде без погинулих
лица у којима је један од учесника био воз. Једна је била на подручју Шапца а друга
на подручју Врњачке Бање у време густе магле4.
Највећи број саобраћајних незгода у Србији догађа се на путевима, мањи број на
укрштањима путева и пруга. У тим ситуацијама често наступају тешке – смртне
последице, али се преко тих догађаја олако прелази, брзо се заборављају.
Пре тридесет и више година, када су људи били одговорнији и више бринули о
свему, родитељи су нас учили како се прелази улица - како да се понашамо доласком
до пружног прелаза. Време се променило, учесници у саобраћају, такође.
Аутомобили сами иду, само је довољно држати управљач. Свест људи се своди на
ниво некадашњих основаца. Гледајући саобраћајне незгоде по градовима уочава се
да данашња возила углавном успевају да сачувају своје власнике - кориснике.
Чланови радних група из области саобраћаја који пишу законе ретко су у
прилици да сагледају објективно како поједине области саобраћаја у пракси
функционишу. У пракси, ретко излазе на лице места да се упознају са појединим
врстама саобраћајних ситуација, проблема. Због тога када пишу текстове закона –
подзаконских прописа не знају реално стање на терену по Србији и како да поједине
проблеме да превазиђу - предупреде, а не желе да слушају ни стручњаке из праксе,
како би технолошки то могло да се побољша. Сва технолошка решења иду у правцу
да се, ако је могуће из једног места (Београда) управља свим и свачим. Врло често
не консултују ни стручњаке из појединих области права јер су право и саобраћај,
када је усклађивање прописа у питању, у тесној вези.
Прелаз пута преко железничке пруге је озбиљан проблем, који законописци али
ни учесници у саобраћају, нису у стању да схвате. Неразумеју шта значи маса
возила, јер данашњи камиони са својих 60 тона успевају да стану за кратко време.
Али за разлику од друмског саобраћаја у шинском саобраћају је скоро све исто као
4

Једна особа повређена у судару воза и аутомобила на прелазу код Врњачке Бање, Вести 12:20
24.12.2018, https://rs.sputniknews.com/vesti/201812241118275506-voz-vrnjacka-banja-vozac/, 15.1.2019.
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када је прва локомотива кренула. Возови су веће снаге али и веће тежине. Постоје
композиције различитих дужина, па и са сто и више вагона. То су масе од неколико
хиљада тона које не могу да стану већ да уђу у процес заустављања, а када ће да се
зауставе непостоје формуле. Све се рачуна - атхезија шина, точкова композиције,
стање кочница, нагиб терена, тежина композиције, брзина кретања,...
Различите категорије учесника у саобраћају више се не заустављају испред
пружних прелаза, самоуверено - без заустављања, најчешће настављају да возе
аутомобил. Већина долази на путни прелаз и једино виде шине на сред пута. Да не
би оштетили ауто мало прикоче и иду даље. Највећи проблем када су питању
укрштања путева и пруга су необележени односно неадекватно обележени прелази,
јер људи не функционишу како законодавац од њих очекује. Једини начин да се
људи тргну долазећи на пружни прелаз уопште, а посебно на необележен –
неодговарајуће обележен пружни прелаз јесте јак звучни сигнал и светлосни сигнал
који активно делује на око возача, јер било каква информација возачу да је воз
присутан пуно значи.
Циљ овог рада је да се укаже на најважније прописе и статистику страдања на
укрштањима путева и пруге у нивоу у Србији, посебно на подручју Града Ваљева,
као и на поједине могућности за унапређење безбедности јавног саобраћаја у тим
ситуацијама. Предложена решења могу бити од значаја за систем Железница Србије
у целини, не само за подручје Града Ваљева.
2.

ПРОПИСИ

За предмет рада и сагледавање одређених могућности за побољшање
безбедности саобраћаја на укрштању пута и пруге у нивоу значајни су прописи који
се односе на безбедност друмског саобраћаја и на безбедност железничког
саобраћаја – закони и одређени подзаконски прописи, које ћемо поменути.
2.1.

Најважнији прописи из области друмског саобраћаја

Кључни прописи су: Закон о безбедности саобраћаја на путевима (даље: ЗБС) и
Закон о путевима. Од подзаконских прописа то је Правилник о саобраћајној
сигнализацији (даље: ПСС).
ЗБС пре свега у чл.100. и 101. које се односе на правила саобраћаја помиње
одредбе које се односе на саобраћај на прелазу пута преко железничке пруге.
Одредбом чл.100 ЗБС регулисано је право првенства проласка између шинског
возила и других возила у корист шинских возила, али и поступање возача који се са
возилом приближава прелазу пута преко железничке пруге и његове дужности у
погледу начина кретања возила. У одредби није предвиђено како треба да
поступа возач који се возилом приближава прелазу пута преко железничке пруге
када прелаз није регулисан уређајем за затварање саобраћаја односно
светлосним или звучним знацима који упозоравају да ће тај уређај почети да
се спушта односно светлосним саобраћајним знаком којим се најављује
приближавање воза прелазу пута преко железничке пруге у истом нивоу без
браника, да би могао да благовремено заустави возило. Одредбом чл. 101 ЗБС
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регулисане су ситуације када су учесници у саобраћају дужни да се зауставе пред
прелазом пута преко железничке пруге односно када им је забрањен пролаз. У
одредби није предвиђено када су учесници у саобраћају дужни да се зауставе
пред прелазом пута преко железничке пруге у нивоу када прелаз није
регулисан уређајем за затварање саобраћаја односно светлосним или звучним
знацима који упозоравају да ће уређај почети да се спушта односно светлосним
саобраћајним знаком којим се најављује приближавање воза прелазу пута
преко железничке пруге у истом нивоу без браника.
Саобраћај на прелазу пута преко железничке пруге помиње се и у одредбама које
се односе на обележавање прелаза пута преко железничке пруге (чл.153), којима је
прописано да прелаз пута преко железничке пруге мора бити обележен
прописаном саобраћајном сигнализацијом, с тим да се наводе различита решења
у погледу врсте сигнализације која мора бити постављена у зависности од врсте
подлоге пута. У овој одредби наведене су обавезе министра надлежног за послове
саобраћаја да донесе одговарајући подзаконски пропис. ЗБС садржи још неке
одредбе значајне за предмет овог рада: одредбе којима се дефинише прелаз пута
преко пруге (чл.7.ст.1.тач.28), поједина правила саобраћаја односно забране - на
прелазу пута преко пруге – претицање односно обилажење (чл.55), заустављање
односно паркирање (чл.66), начин регулисања са светлима односно светлосним
саобраћајним знацима (чл.137. односно чл.149.).
Закон о путевима указује на обавезе управљача пута да управља саобраћајем на
јавном путу које се обезбеђује и саобраћајном сигнализацијом (чл.14.ст.2.тач.5) и да
води рачуна о редовном одржавању јавног пута у које радове спадају и поправка,
замена, допуна и обнављање саобраћајне сигнализације и опреме односно редовно
чишћење и одржавање саобраћајне сигнализације и опреме (чл.62.ст.2.тач.9 и 10).
Важећи ПСС прописује, поред осталог, правила постављања саобраћајне
сигнализације на путевима (чл.1), шта се све сматра саобраћајном сигнализацијом
(чл.3) - под којом се подразумевају семафори и браници, односно полубраници на
прелазу пута преко железничке пруге. У оквиру саобраћајних знакова опасности
четири се односе на проблематику рада и то: "укрштање пута са железничком
пругом са браницима или полубраницима" (I-32), укрштање пута са
железничком пругом без браника или полубраника" (I-33), "Андрејин крст"(I34) и (I-34.1) и "приближавање месту укрштања пута и железничке пруге" (I35). Изричито је прописано место где се постављају ова четири саобраћајна знака
опасности који се односе на прелаз пута преко железничке пруге (чл.23). То решење
представља одступање од опште одредбе која се односи на постављање знакова
опасности. ПСС прописује и одговарајућу улогу семафора, браника - полубраника
на прелазу пута преко железничке пруге. Прописано је да се семафори користе и за
регулисање прелаза пута преко железничке пруге у нивоу (чл.83), како морају
бити означени браници – полубраници којима се на прелазима пута преко
железничке пруге у нивоу обуставља саобраћај читавом ширином пута односно до
половине ширине пута (чл.84).
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2.2.

Најважнији прописи из области железничког саобраћаја

Кључни прописи који уређују област прелаза преко пруге су: Закон о железници
(даље: ЗЖ) и Закон о безбедности у железничком саобраћају (даље: ЗБЖС). Основни
подзаконски прописи из ове области су Правилник о начину укрштања железничке
пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести
укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја (даље: Правилник) и
Правилник о техничким условима за сигналносигурносне уређаје (даље: Правилник
за уређаје).
Закон о железници дефинише поред осталог: путни прелаз - представља
саставни део железнике инфраструктуре (чл.2 тач.54); одржавање јавне железничке
инфраструктуре - обухвата редовно и ванредно одржавање и шта у сваку од тих
група послова спада. У ЗЖ прописано је ко управља железничком односно путном
инфраструктуром на овим прелазима, ко сноси трошкове одржавања ових прелаза:
железничком инфраструктуром и железничким саобраћајем управља управљач
железничке инфраструктуре а путном, уличном и пешачком инфраструктуром и
саобраћајем управља управљач путне инфраструктуре. Сваки управљач дужан је да
створи услове за безбедан прелазак места укрштања на инфраструктури којом
управља. Прописано је и ко сноси трошкове одржавања путног прелаза и трошкове
осигурања безбедног и несметаног саобраћаја на путном прелазу (чл.68.ст.2.).
Закон о безбедности у железничком саобраћају прописује услове под којима
долази до укрштања железничких пруга и путева (чл.96 i 97). Те одредбе разрађује
поменути Правилник који ближе уређују начин укрштања железничке пруге и
пута, пешачке или бициклистичке стазе, место на којем се може извести укрштање
железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, мере за осигурање
безбедног саобраћаја на путним прелазима и изузетне случајеве у којима размак
између два укрштања железничке инфраструктуре и пута може да буде мањи од
2.000m као и сигналисање путних прелаза.

3.

СТАТИСТИКА СТРАДАЊА (НА УКРШТАЊУ ПУТА И ПРУГЕ
СА ОСВРТОМ НА ПОДРУЧЈЕ ВАЉЕВА)

У свету постоји око 600.000 путних прелаза, од којих је око 113.000 у Европи.
Свака десета незгода у друмском саобраћају и свака трећа незгода у железничком
саобраћају у Европи догоди се на путним прелазима. Просечно се годишње догоди
око 600 незгода на путним прелазима у Европи. У Србији од укупно 2.138 путних
прелаза, 502 путна прелаза обезбеђени су сигнално-сигурносном опремом:
аутоматски браници, полубраници, светлосна и звучна саобраћајна сигнализација.
Од 502 путна прелаза, светлосном саобраћајном сигнализацијом обезбеђено је 25,
аутоматским полубраницима са светлосном сигнализацијом обезбеђено је 281, а
механичким браницима којима рукује железничар на лицу места осигурано је 196
путних прелаза. Преосталих 1.636 путних прелаза обезбеђени су знацима друмске
сигнализације (Андрејин крст, знак Стоп) 5.
Category Archives: Све о путним прелазима у Србији, објављено 4. маја 2018., http://infrazs.rs/category/
sve-o-putnim-prelazima-u-srbiji/?, 10.1.2019.
5
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На територији Републике Србије у саобраћајним незгодама које се догађају на
путним прелазима поред учесника у саобраћају који се налазе у возилима различите
врсте (путничка возила, аутобусу, теретна возила) страдају и пешаци и различите
друге категорије учесника у саобраћају. Према подацима „Инфраструктуре
железнице Србије“ укупно у првих шест месеци 2018 године догодиле су се 94
железничке незгоде у којима је погинуло 19, а повређено 8 особа, а 2017. године
догодиле се 253 железничке незгоде у којима је погинуло 30, а повређено 55 особа.
Према подацима из годишњег извештаја Дирекције за железнице за 2016. годину
током
2016.
догодило
се
208 озбиљних незгода
у
којима
су
погинуле и тешко повређене 73 особе, док се током 2015. године догодило
114 озбиљних незгода у којима је погинуло и тешко повређено 112 особа6.
Када су у питању само саобраћајне незгоде у којима су учествовала различита
возила на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ у 2017. години у 57
незгода на путним прелазима настрадало је 8 особа, а у 2016. години у 55 незгода
настрадало је 10 особа7. Ови подаци се разликују од претходних података имајући у
виду дефиницију саобраћајне незгоде на путевима (ЗБС, чл.7.ст.1.тач.82).
Саобраћајну незгоду у нешто другачијем – ширем обиму дефинишу подаци који се
односе на железницу за годишње извештаје о безбедности земаља чланица ЕУ8.
Међутим, то су ипак значајно мањи подаци о укупном броју саобраћајних незгода у
односу на период од 2007. до 2015. године према подацима Агенције за безбедност
саобраћаја (даље: АБС) из Истраживања стања безбедности саобраћаја у зонама
пружних прелаза (даље: Истраживање) док са друге стране број смртно настрадалих
односно тешко повређених учесника у тим саобраћајним незгодама није значајно
мањи у односу на највећи број година из посматраног периода9.
Све пруге на територији Србије категоришу се у 4 категорије: магистралне,
регионалне, локалне и манипулативне (Уредба о категоризацији железничких пруга,
чл.2). Кроз територију Града Ваљева пролази магистрална пруга Е 79 Београд –
Ресник – Пожега – државна граница (Бијело Поље), познатија као пруга Београд Бар. На основу података о броју и врсти саобраћајних незгода и њиховим
последицама на свим пругама у Србији извршено је рангирање прелаза преко пруге
и издвојено је 15 најугроженијих прелаза преко пруге у периоду од 2007.до
2016.године, од којих се један налази на подручју Града Ваљева, на поменутој прузи
- прелаз Млађево, на тој листи на петом месту.10 У поменутом Истраживању
наведено је да исти није усклађен у погледу процене усклађености врсте осигурања
са важећим подзаконским прописом који то регулише11. Пропис који регулише
6
На пругама Србије годишње више од 200 несрећа, Катарина Стевановић ББЦ новинарка, 24. јула 2018.
https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-44921744, 5.1.2019.
7
Category Archives: Све о путним прелазима у Србији, објављено 4. маја 2018., http://infrazs.rs/category/
sve-o-putnim-prelazima-u-srbiji/?, 10.1.2019.
8
Агенција за безбедност саобраћаја, Истраживање стања безбедности саобраћаја у зонама пружних
прелаза, април 2018, стр 35: За годишње извештаје о безбедности земаља чланица ЕУ, неопходно је
навести да је саобраћајна незгода нежељени или неадекватни догађај или ланац таквих догађаја који
укључује најмање једно возило у кретању на железници или путу, у којем постоји барем једна погинула
или озбиљно повређена особа, као и значајном материјалном штетом на возном парку, инфраструктури
или околини, као и било која друга слична незгода са очигледним утицајем на безбедност на железници.
9
Агенција за безбедност саобраћаја, Истраживање стања безбедности саобраћаја у зонама пружних
прелаза, април 2018, стр 56-58.
10
АБС, ибид, стр 109-111.
11
АБС, ибид, стр 117.
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процене усклађености врсте осигурања за безбедно овијање саобраћаја на укрштању
путева и пруге у нивоу је поменути Правилник.
На подручју Града Ваљева постоји 8 укрштања пута и магистралне пруге Е 79 у
нивоу, на којима долази такође, до саобраћајних незгода. Последња је била 22. 1.
2018. године у селу Попучке када су погинула два лица у путничком возилу када је
путнички воз налетео на возило.12 Аутори су благовремено покушали да за
потребе овог рада прибаве податке од Железница Србије путем прибављања
информација од јавног значаја о броју саобраћајних незгода на укрштању пута
и пруге у нивоу на подручју Града Ваљева у периоду од последњих пет година,
али до достављања рада тражене податке нисмо добили.
4.

ОДРЕЂЕНЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ПОВЕЋЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ

У прописима је све односно скоро све дефинисано. Толико добро да нико не
размишља да временска непогода може да оштети систем путног прелаза. У
Правилнику за уређаје стоји да је напајање електричном енергијом стално, да у
случају нестанка напајања треба обезбедити да систем ради још 8 сати (чл.8 и чл.32),
а шта се догађа после 8 сати (чл.6)? Обезбеђени прелаз постаје необезбеђен. У
прописима стоји да нагиб наиласка возила не сме да буде већи од 3%. Шта када се
пут заледи, и сваки нагиб постаје опасан за заглављивање возила. У прописима стоји
да ако уређај има проблема у раду, наизменично трепћуће светло се гаси (значи да
је све у реду). Да ли треба поменути да не сме да има растиња, итд.... Свако ко
реално размишља свестан је да ће растиња увек бити, струја ће нестајати, системи
ће имати кварове, као и сваки електрични уређаји.
Потребно је изанализирати поузданост система (квалитет конструкције
примењених техничких решења). Сви системи на пружним прелазима морају бити
постављени паралелно (упаралелисани) тј. са више детектора и резервним системом
регулације - прописано у Правилнику за уређаје у делу који се односи на редовно
напајање СС уређаја (чл.7). На овај начин, било који отказ не узрокује престанак
рада целокупног система. То значи да би свака рампа морала имати сензор за стање
када је подигнута и стање када је спуштена. Сваки светлосни сигнал би морао имати
сензор који даје информацију да ли је он стварно засветлео или не. Ове информације
јесу захтевне али су битне за отклањање дефекта система током процеса рада.
Овакав принцип дефектаже умногоме олакшава одржавање било ког система.
Стални изласци на терен, некада далеко и по лошем путу изискују велика
материјална средства која се оваквим системима могу исплатити. Такође, систем би
периодично (на свака 2 сата, или како се усвоји) морао да јавља централи да ли је
све исправно или постоји проблем. Рад система мора бити аутономан у периодима
од више дана и без напајања од стране ЕДБ мреже. Немогуће је да се квар отклони
моментално, поготову када су временске непогоде, а понекад је то немогуће и у току
24 сата.
Аутори су покушали да кроз наредне предлоге укажу на нека могућа решења од
значаја за унапређење - побољшање безбедности саобраћаја на укрштању пута и

SVI PUTNI PRELAZI SU OBEZBEĐENI, A SAMO TREĆINA IMA POLUBRANIKE,
https://www.kolubarske.rs/sr/vesti/valjevo/7109/ 02.02.2018, 15.1.2019.
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пруге на подручју Града Ваљева, која би након провера можда могла бити
прихватљива и за железничку мрежу у Србији, уопште.
Прва карика за повећање безбедности на пружним прелазима је да постоји жеља
свих учесника у саобраћају да се систем унапреди.
Када су учесници у саобраћају на путевима у питању прва ствар као и на свакој
раскрсници је да се брзина возила смањи на безбедну брзину. Возила друмског
саобраћаја имају саобраћајни знак који их обавезује на брзину до 40, 30 или 20 км
на час. А испред прелаза је најчешће саобраћајни знак „СТОП“ који означава
наредбу возачу да мора да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима
која се крећу путем на који се наилази (ПСС, чл.25.ст.1.тач.2). Иако тај саобраћајни
знак не означава наредбу која се односи на ове саобраћајне ситуације – укрштање
пута и пруге, већ искључиво на понашање појединих категорија учесника у
саобраћају на путевима, постављени саобраћајни знак „СТОП“, поштује мали број
возача односно појединих категорија учесника у саобраћају. Зато би било потребно
снимити понашање пре свега возача на неколико локација. У зависности од
резултата испитивања, ако анализе покажу да се непоштују саобраћајни знаци,
управљач пута би имао могућност да уведе тзв. лежеће полицајце, које би требало
поставити најмање 12 метара пре наиласка на линију прелаза, па би возила могла са
мањом брзином да прелазе пружни прелаз- превентивно се утиче да не долази до
заглављивања возила на пружном прелазу.
Када су учесници у железничком саобраћају у питању могуће је деловати
превентивно на неколико начина.
Брзина воза у доласку у тампон зони од 1000 метара могла би се смањити на
ограничених 60км на сат (или на безбедну брзину која би се утврдила анализом). На
тај начин би и воз у случају потребе имао краћи зауставни пут или би и судар ако
до њега дође био слабијег интензитета, са мањим последицама.
Повећању безбедности саобраћаја на железничким прелазима помогло би
увођење "предприпремних система за обезбеђени путни прелаз". Први сегмент
је увођење сензора за детекцију наиласка воза, који би као и до сада требали да буду
на 1000 метара од пружног прелаза. Увек би требала да буду два сензора. Било који
сензор да одреагује долазило би до активирања система заштите путних прелаза. У
случају да дође до отказа једног од сензора, други би активирао систем заштите на
путном прелазу која би била изведена преко звучне и светлосне сигнализације. У
склопу система био би постављен семафор за машиновођу како би знао да ли је
систем заштите активиран. У случају да нема сигнала машиновођа би могао
благовремено да успори воз. По проласку воза сензори који се налазе на путном
прелазу вршили би деактивирање система заштите. Ово решење изгледа просто и
обично, али је оно прва карика у постављању обезбеђених путних прелаза. Само
унапређење би се односило и на типове сензора. У скандинавским земљама где
су велики сметови користе се радарски сензори. Два постављена сензора морају да
се разликују по конструкцији и типу детектовања (магнетни, радарски,
инфрацрвени, ласерски, итд). Напајање система би било изведено из ЕДБ мреже, а
пуњење батерија би се вршило преко пуњача. Капацитет батерије би морао да буде
такав да систем може да функционише најмање 72 часа. На местима где је немогуће
обезбедити напајање из ЕДБ мреже, могу се поставити соларни панели који би преко
пуњача пунили батерију. Електроника система би се беспрекидно напајала из
батерије. Сви уређаји унутар система морају да буду пројектовани са малом
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дисипацијом на компонентама, тако би систем могао да дуго ради у режиму
батеријског напајања.
Избор и начин постављања звучног и светлосног сигнала је такође, битан.
У друмском саобраћају је направљена велика грешка у начину постављања
осветљења изнад пешачких прелаза. Постављање светлосног сигнала на путном
прелазу треба да буде добро анализирано што захтева конфигурација различитих
путних прелаза. Светлосни сигнал треба да буде јак, са бојом светла која скреће
пажњу ока; мора да буде видљив по сунчаном дану када сунце директно зрачи у
њега. Такође, светлосни сигнал мора да буде фреквентно модулисан. Личним
испитивањем смо дошли до закључка да велики број возача не констатује кочиона
светла на возилу испред себе, али на светлост четири жмигавца реагују сви возачи.
Позиција постављања светлосног сигнала је изузетно битна и он мора да буде тако
постављен да је возачу видљив на већој удаљености (100 метара).
Постављање звучног сигнала на железничким прелазима обухвата анализу за
сваки прелаз. У Правилнику о уређајима наведено је да се уз путнопрелазни
светлосни сигнал може уградити јако звучно звоно, минималне јачине 90 dB (чл.18).
У питању је природни звук који се расипа у простору. Звучни сигнал треба да буде
изабран да оставља утисак на возача. Његова јачина и фреквенција тона треба да
"смета" возачу. На тај начин возач аутоматски обраћа пажњу и схвата да је пришао
области где се нешто догађа. Битна ствар је и да машиновођа приближавајући се
прелазу чује звучни сигнал заштитног система.
Овакви системи су основа (база) за постављање обезбеђених путних прелаза,
изискују одређена мања материјална средства а пружају одређени степен
сигурности који је прихватљив и за возаче и за железницу. Овакав систем може да
се надогради са везом према најближем центру, како би се добијале информације о
проласку воза, дефектажи система и другим информацијама. Међутим, ако се
елементи система ставе спорадично и не обрати се пажња на конфигурацију прелаза
може се изгубити основ концепта идејног решења (скретање пажње) и да постану
невидљиви за возаче. Проблем садашњих система је што су често невидљиви за
возаче који су "одлутали мислима" и нема импулса да их врати у стварност.
5.

ЗАКЉУЧАК

Прописи из области друмског саобраћаја који се односе на безбедност саобраћаја
на укрштању пута и пруге у нивоу нису у потпуности регулисали све ситуације које
се односе на поступање појединих категорија учесника у саобраћају а нарочито
возача. То се посебно на њихове обавезе које се односе на наилазак возилом на
необележени прелаз на коме долази до укрштања пута и пруге у нивоу. То је од
значаја и за питање одговорности директних учесника саобраћајне незгоде али и за
одговорност управљача пута.
Законодавац би морао у наредном периоду да иницира измене важећих прописа
тако да надлежни органи локалне самоуправе и јавна предузећа – Железница Србије
у складу са тим у вези приступи увођењу нових услова на необележеним путним
прелазима, каквих је велики број у Србији, према релевантним подацима у раду,
који би олакшали али и вршили циљано упозоравање возача и пешака. У раду смо
дали и конкретне предлоге за то.

235

Драган Обрадовић, Слободан Великић, Војкан Адамовић
ОДРЕЂЕНЕ МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА НА
УКРШТАЊУ ПУТА И ПРУГЕ У НИВОУ НA ПОДРУЧЈУ ВАЉЕВА

Постојање било каквог светлосног и звучног сигнала било би у функцији
безбеднијег одвијања саобраћаја и смањењу броја настрадалих на укрштању путева
и пруга у нивоу на подручју Града Ваљева, али и у Србији уопште. Ово се
првенствено односи на ситуације када је присутна густа магла, па се видљивост
смањи на пар метара. У тој ситуацији возач не може бити крив, а по закону је крив.
Увођење звучног сигнала поред светлосног би била новина коју би требало
применити и код обележених прелаза (или променити звук на онима који већ имају
и звучну сигнализацију, како би утицај на возаче био већи). Комбинација ова два
сигнала је и безбедоносна јер ако један буде у квару постоји други који је исправан.
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ПРЕДЛОГ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ ПРОЦЕСА МАПИРАЊА РИЗИКА
НА МРЕЖИ ПУТЕВА
PROPOSAL FOR THE AUTOMATION OF THE PROCESS OF RISK
MAPPING ON THE ROAD NETWORK
Ивана Суботић1, Драгослав Кукић2, Бобан Милинковић3, Драгана Нојковић4
Резиме: Значај познавања ризика на целокупној путној мрежи је препознато од стране многих
институција које се баве безбедношћу саобраћаја, па се тако у великом броју држава
мапирање ризика налази у правној легислативи која уређује област друмског саобраћаја. Из
истог разлога, наведени алат се нашао и у директиви Европске комисије која уређује област
управљања безбедношћу путне инфраструктуре, 96/2008/ЕC. Како је Република Србија
држава која прати најбољу праксу у области безбедности саобраћаја, наведени алат је
пронашао своје место и у Закону о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018), у ком је
предвиђено спровођење наведеног алата на мрежи државних, и на мрежи локалних путева. С
обзиром да је предвиђено да се алат примењује периодично без обзира о којој путној мрежи
је реч, препознат је значај за аутоматизацију наведеног процеса. У раду је представљан
предлог за аутоматизацију процеса мапирања ризика на територији Републике Србије за
мрежу државних путева, као и анализа могућности аутоматизације процеса на мрежи
локалних путева.
Кључне речи: савремени алат, мапирање ризика, управљач пута, мрежа државних путева,
мрежа локалних путева
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Abstract: The importance of knowing the risk on the entire road network has been recognized by
many institutions dealing with road safety, so in many countries, risk mapping is the part of
legislation that regulates the area of road traffic. For the same reason, this tool was also included
within the Directive of European Commission that regulates the area of road infrastructure safety
management, 96/2008/EC. Since the Republic of Serbia is the country that follows the best practice
in the field of road safety, the mentioned tool has also found its place in the Law on Roads (Official
Gazette of the Republic of Serbia, No. 41/2018), which envisages the implementation of this tool on
the network of state and local roads. Since it is envisaged to apply this tool periodically regardless
of the type of road network, the importance of automatization of this process has been recognized.
In this paper was presented a proposal for the automation of the process of risk mapping in the
Republic of Serbia for the state road network, as well as the analysis of the possibility of automation
of the process on the local road network.
Keywords: modern tool, risk mapping, road authority, state road network, local road network

1.

УВОД

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од
2015. до 2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015), у оквиру другог стуба –
Безбеднији путеви и кретања, препознаје основне смернице у подручју деловања ка
унапређењу безбедности путева и кретања, и то: (1) пут не сме да буде узрок
саобраћајне незгоде, (2) пут треба да спречи саобраћајну незгоду када дође до
грешке учесника у саобраћају или грешке на возилу, и (3) пут треба да спречи или
ублажи последице настале саобраћајне незгоде. Један од проблема безбедности
саобраћаја у Републици Србији у вези са безбедношћу путева, који је препознат
Стратегијом, јесте и неспровођење прописаних процедура и алата за унапређење
безбедности пута. Најефикасније управљање безбедношћу путном мрежом се може
остварити добро дефинисаним програмом за примену појединих алата у одређеним
фазама развоја мреже и саобраћаја, као и добро дефинисаним периодима када се
који алати примењују и понављају.
Познавање нивоа безбедности саобраћаја на путној мрежи којом се управља је
један од важних предуслова за успешно деловање мерама безбедности саобраћаја.
Утврђивање величине ризика на путевима, односно, деоницама путева, обезбеђује
поређење ризика на путевима и деоницама путева, и лакше и поузданије доношење
одлука о расподели средстава намењених за унапређење безбедности путне
инфраструктуре. Примена алата мапирања ризика практично има велики значај, с
обзиром да обезбеђује издвајање најбезбеднијих и најопаснијих деоница путева. Из
поменутих разлога, овај алат је у многим државама део правне легислативе која
обрађује област друмског саобраћаја. Утврђивање најризичнијих делова путне
преже, односно, деоница са нагомилавањем саобраћајних незгода и повећаним
ризиком страдања у саобраћају, је препознато и у директиви Европске комисије која
уређује област управљања безбедношћу путне инфраструктуре, ЕC 96/2008.
Поред тога, алат је пронашао своје место и у правној легислативе Републике
Србије, где је у оквиру Закона о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018)
предвиђено спровођење наведеног алата, како на мрежи државних, тако и на мрежи
локалних путева. Управљач државног пута дужан је да најмање једном у периоду
од три године обезбеди пројекте мапирања ризика за утврђивање деоница највећег
ризика, док је управљач општинских путева и улица у обавези да најмање једном у
238

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

периоду од пет година обезбеди овакве пројекте. За најризичније деонице управљач
јавног пута дужан је да детаљно сагледа проблеме безбедности саобраћаја и
предузме мере за отклањање ризика.
Мапирање ризика је, заправо, инжењерска техника или алат за поређење
величине страдања на посматраним територијама и путевима (Кукић, 2014:79). У
многим државама у којима су доступни детаљни подаци о саобраћајним незгодама
и саобраћају по деоницама путева, устаљено је израчунавање и оцењивање ризика
страдања и представљање величине ризика на тзв. мапама ризика. ЕuroRAP5 - Risk
Mapping (Европски програм за мапирање ризика) је у великом броју држава далеко
најприхваћенији модел за мерење величине и мапирање ризика страдања на
деоницама путева. Овај програм за оцену безбедности путева узима у обзир
директне или коначне показатеље, односно, мапирање ризика по деоницама путева
врши на основу броја и последица саобраћајних незгода. Моделом се анализирају
три варијанте ризика: (1) Индивидуални ризик страдања – Crash risk per kilometer
travelled, (2) Колективни ризик страдања – Crash density, и (3) Ризик страдања у
односу на категорију пута – Crash risk by road type. И овај модел, као и многи други
који разматрају питања и предлажу решења за мерења у области безбедности
саобраћаја, захтевају виши ниво квалитета приликом прикупљања података о
обележјима саобраћајних незгода и постојање квалитетне базе података. EuroRAP
методологија подразумева јединствен начин утврђивања опсега ризика страдања
или рангова (еквиваленте оцена) који се додељују посматраним деоницама пута.
Најнижа оцена (1) придружује се највишим степенима ризика, односно, одражава
најнеповољније стање, док највиша оцена (5) указује на најмањи ризик, односно, на
најповољније стање.
Након развоја европског EuroRAP Risk Mapping програма за оцену безбедности
путева и мапирање ризика, уследио је развој аустралијског AusRAP, америчког
UsRAP и новозеландског KiwiRAP програма, који се у великој мери наслањају на
европски Risk Mapping програм уз одређене разлике.
2.

ПРЕДЛОГ МЕТОДОЛОГИЈЕ МАПИРАЊА РИЗИКА НА МРЕЖИ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА

Применом мапирања ризика могуће је идентификовати критичне делове путне
мреже ка којима је потребно усмерити практичне мере за унапређење безбедности
пута. Имајући у виду да је EuroRAP методологија за оцену безбедности пута и
мапирање ризика најшире прихваћена у свету, и предлог методологије мапирања
ризика на мрежи државних путева у Републици Србији базиран је на примени
EuroRAP методологије мапирања ризика, односно, подразумева израчунавање два
ризика који су део и EuroRAP програма за оцену безбедности пута, и то:
1) ризик страдања у односу на дужину посматране деонице – тзв. колективни
ризик, и
2) ризик страдања у односу на број пређених возило километара на
посматраној деоници пута – тзв. индивидуални ризик.
Методологија мапирања ризика на државним путевима Републике Србије
применом поменутих ризика базирана је на подацима о саобраћајним незгодама. За
5

EuroRAP - European Road Assessment Programme - Европски програм за оцену безбедности пута
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израчунавање колективног и индивидуалног ризика неопходни су подаци о
саобраћајним незгодама и последицама саобраћајних незгода, као и подаци о
дужини путне мреже и саобраћајном оптерећењу на државним путевима. Заправо, у
израчунавање ризика улазе саобраћајне незгоде са погинулим и саобраћајне незгоде
са тешко повређеним лицима, које су се догодиле у последњем трогодишњем
периоду на посматраној путној мрежи.
Колективни ризик по деоницама државних путева израчунава се стављањем у
однос броја саобраћајних незгода са погинулим и тешко повређеним лицима у
претходном трогодишњем периоду посматрања и дужине посматране деонице.
Индивидуални ризик по деоницама државних путева израчунава се стављањем у
однос броја саобраћајних незгода са погинулим и тешко повређеним лицима у
претходном трогодишњем периоду посматрања и броја пређених возило
километара на посматраној деоници пута.
Како би се могло приступити израчунавању колективног и индивидуалног
ризика по деоницама државних путева, неопходно је извршити прикупљање свих
података који су неопходни за прорачун. Податке о саобраћајним незгодама и
последицама саобраћајних незгода потребно је обезбедити из експорта базе
података о саобраћајним незгодама Министарства унутрашњих послова – Управе
саобраћајне полиције, док се подаци о дужинама деоница државних путева и
просечном годишњем дневном саобраћају (ПГДС-у) по деоницама државних путева
обезбеђују на основу званичних података ЈП „Путеви Србије“. Ови подаци су
заправо улазни подаци за примену предложене методологије мапирања ризика на
државним путевима Републике Србије. Важно је истаћи да се приликом мапирања
ризика на деоницама државних путева ризици израчунавају за деонице државних
путева у складу са актуелним референтним системом државних путева Републике
Србије. Ово практично значи да за примену мапирања ризика на мрежи државних
путева, постојање референтног система државних путева представља, такође,
неопходан и важан предуслов за примену предложене методологије.
Подаци о ПГДС-у по деоницама државних путева се користе за последњи
трогодишњи временски период, који се користи и за податке о саобраћајним
незгодама и последицама саобраћајних незгода на посматраним деоницама
државних путева, а вредност ПГДС-а се израчунава као просек вредности ПГДС-a
у посматраном временском периоду.
Након обезбеђивања експорта базе података о саобраћајним незгодама, потребно
је да се база усклади са подацима који су неопходни за израчунавање вредности
колективног и индивидуалног ризика, а то су подаци о врстама саобраћајних
незгода. Због тога је потребно извршити идентификацију саобраћајних незгода по
врсти, тако да се обезбеди податак о томе да ли се ради о: саобраћајној незгоди са
погинулим лицима, саобраћајној незгоди са тешко повређеним лицима,
саобраћајној незгоди са лако повређеним лицима или саобраћајној незгоди само са
материјалном штетом.
Након идентификације саобраћајних незгода по врсти, неопходно је извршити
идентификацију саобраћајних незгода по врсти места. Овај корак је неопходан с
обзиром да се израчунавање ризика страдања на државним путевима у Републици
Србији врши на скупу саобраћајних незгода које су се догодиле на путевима или
улицама, док се према предложеној методологији, саобраћајне незгоде које су се
догодиле на раскрсницама не укључују у процес мапирања ризика на државним
путевима. Разлог искључивања ових незгода односи се пре свега, на непостојање
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јасних критеријума за то да се саобраћајна незгода која се догодила на раскрсници
може придружити једном потезу (деоници), и то ком потезу (деоници). С друге
стране, раскрсница као тип места догађања саобраћајних незгода више одговара
дефиницији (потенцијалног) опасног места – „црне тачке“ на путевима у Србији.
Након израчунавања колективног и индивидуалног ризика по деоницама
државних путева, следи поступак класирања који подразумева рангирање добијених
вредности ризика и њихову класификацију у групе, односно, класе. На основу
класирања, могуће је формирати и израдити мапе ризика и мапе најугроженијих
деоница на државним путевима у Републици Србији. Генерално се предлажу два
модела класирања, односно, израчунавања граница класа: (1) EuroRAP модел
класирања, и (2) утврђивање почетног прага и елиминација екстремних вредности
(тзв. „ЦМВ модел класирања“). Оба модела подразумевају смештање израчунатих
вредности колективног и индивидуалног ризика у пет класа, према степену ризика.
Свакој класи се додељује одговарајућа боја, у односу на степен (ниво) ризика који
класа подразумева: (1) врло висок ниво ризика – црна боја, (2) висок ниво ризика –
црвена боја, (3) средњи ниво ризика – наранџаста боја, (4) низак ниво ризика – жута
боја, и (5) врло низак ниво ризика – зелена боја.
EuroRAP модел класирања подразумева израчунавање вредности корекционог
фактора, а затим, доње и горње границе класа које су успостављене у оквиру
EuroRAP методологије мапирања ризика помножити израчунатим корекционим
фактором. Корекциони фактор се израчунава као количник збира броја
саобраћајних незгода са погинулим лицима и броја саобраћајних незгода са тешко
повређеним лицима, и броја саобраћајних незгода са погинулим лицима, на
посматраној мрежи путева у последњем трогодишњем периоду.
Одређивање граница класа према тзв. ЦМВ моделу класирања подразумева да је
најпре на основу израчунатих вредности колективног и индивидуалног ризика
потребно израчунати 5. и 95. перцентил, a затим вредности испод 5. и изнад 95.
перцентила одбацити. Након овог корака, израчунавање граничних вредности класа
врши се поделом преосталих вредности на једнаке ширине класа.
Обезбеђивање података о дужинама деоница државних путева
Обезбеђивање података о ПГДС-у по деоницама државних путева
Обезбеђивање експорта базе података о саобраћајним незгодама за последњи трогодишњи период
Припрема података у облику и формату који је потребан за израчунавање ризика
Искључивање саобраћајних незгода које су се догодиле на раскрсницама
Израчунавање колективног и индивидуалног ризика по деоницама државних путева
Избор модела класирања (EuroRAP, ЦМВ)
Израчунавање граничних вредности класа у складу са изабраним моделом
Смештање израчунатих вредности ризика у одговарајуће класе
Израда мапа ризика на основу спроведеног поступка класирања

Слика 1. Методолошки кораци за израду мапа ризика и идентификовања
најугроженијих деоница на државним путевима у Републици Србији
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3.

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА МАПИРАЊА РИЗИКА НА МРЕЖИ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА

Када се говори о аутоматизацији процеса мапирања ризика на мрежи путева, она
је могућа само за државе које имају квалитетне базе података о саобраћајним
незгодама и дигитализоване податке о референтном систему путева на којима се
спроводи мапирање ризика. Аутоматизација процеса подразумева употребу
управљачког система у намери да се омогући једноставнија примена алата
мапирања ризика, и пре свега, овај алат учини доступнијим управљачу пута.
Аутоматско мапирање ризика подразумева примену софтверског решења које у
великом обиму олакшава дефинисани процес мапирања ризика. Поред тога,
потребно је напоменути да је аутоматизација процеса мапирања ризика могућа само
за објективне ризике страдања какви су они који се израчунавају на основу
саобраћајних незгода и њихових последица. С обзиром на наведено, у наставку је
развијен и представљен предлог аутоматизације процеса мапирања ризика на мрежи
државних путева којима у Републици Србији управља ЈП „Путеви Србије“.
Пре свега, потребно је нагласити да је предлог аутоматског мапирања ризика
развијен на основу претходно дефинисане Методологије мапирања ризика на мрежи
државних путева. Аутоматизација процеса подразумева развој софтверске
апликације за мапирање ризика на мрежи државних путева, која је базирана на
платформи географског информационог система. Софтверска апликација врши
израчунавање дефинисаних ризика на мрежи државних путева (у овом случају,
колективног и индивидуалног) и класификацију вредности ризика на основу оба
предложена модела класирања. То практично значи да се апликацијом добијају
дигитализовани резултати алата мапирања ризика на деоницама државних путева у
складу са актуелним референтним системом, представљени визуелно на мапи
државних путева (Слика 2). На слици испод приказани су дигитализовани резултати
мапирања индивидуалног ризика на мрежи државних путева Републике Србије
применом EuroRAP модела класирања.

Слика 2. Дигитализовани резултати мапирања ризика на мрежи државних путева
применом софтверске апликације за аутоматско мапирање ризика

Практично је могуће на мапи приказати следеће врсте ризика: (1) индивидуални
ризик применом EuroRAP модела класирања, (2) индивидуални ризик применом
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тзв. ЦМВ модела класирања, (3) колективни ризик применом EuroRAP модела
класирања, и (4) колективни ризик применом тзв. ЦМВ модела класирања.
У оквиру софтверске апликације за аутоматско мапирање ризика доступни су и
подаци о деоницама државних путева у складу са референтним системом државних
путева којим располаже ЈП „Путеви Србије“, и то следећи подаци: категорија пута,
број пута, ознака деонице, ознака почетног и завршног чвора, дужина деонице,
стационажа, назив почетног и завршног чвора, ГПС координате почетног и
завршног чвора.
Поред тога, могуће је у оквиру посебног слоја података приказати расподелу
саобраћајних незгода према врсти (саобраћајне незгоде са погинулим лицима,
саобраћајне незгоде са повређеним лицима и саобраћајне незгоде са материјалном
штетом) према деоницама државних путева. У оквиру апликације је, такође, могуће
идентификовати и приказати територије општина и градова у Републици Србији.
Поред визуелног приказа резултата мапирања ризика на мапи, апликација
омогућује и табеларни приказ резултата мапирања ризика, коришћењем алата за
претрагу (Слика 3), а омогућен је и извоз резултата у .xlsx и .shp формату.

Слика 3. Табеларни приказ резултата мапирања ризика на мрежи државних путева са
могућношћу извожења резултата (у .xlsx и .shp формату)

Оно што је посебно важно напоменути јесте међусобно комбиновање и анализа
свих скупова података (општине, саобраћајне незгоде, израчунате вредности ризика
по деоницама државних путева, подаци о деоницама државних путева) доступних у
оквиру софтверске апликације за аутоматско мапирање ризика, што је нарочито
корисно код спровођења детаљних анализа безбедности саобраћаја, посебно за
потребе управљача пута на изабраној територији. Овакве анализе свакако доприносе
квалитетнијем сагледавању проблема и бољој идентификацији најугроженијих
деоница на путној мрежи Републике Србије.
На сликама испод приказани су примери комбиновања одређених алата и сетова
података у оквиру софтверске апликације за мапирање ризика на мрежи државних
путева. Први пример односи се на детаљнију анализу саобраћајних незгода за
изабрану деоницу на којој је идентификован висок ниво индивидуалног ризика
страдања према EuroRAP моделу класирања (Слика 4).
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ПОДАЦИ О СН ЗА
ИЗАБРАНУ ДЕОНИЦУ

Слика 4. Пример комбинације више алата и скупова података у оквиру софтверске
апликације за аутоматско мапирање ризика - Подаци о саобраћајним незгодама за
изабрану деоницу пута (Бућин Гроб - Горњи Милановац (Неваде))

Други пример односи се на детаљнију анализу саобраћајних незгода које су се
догодиле на деоницама државних путева на територији изабране општине (Слика 5).
ПОДАЦИ О СН ЗА
ИЗАБРАНУ ОПШТИНУ

Слика 5. Пример комбинације више алата и скупова података у оквиру софтверске
апликације за аутоматско мапирање ризика - Подаци о саобраћајним незгодама за
изабрану општину (Краљево), према деоницама државних путева

Слика 6. Могућност експортовања података у оквиру софтверске апликације за
аутоматско мапирање ризика
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Сви подаци који су резултат комбиновања различитих алата и скупова података
у оквиру софтверске апликације за аутоматско мапирање ризика могу се
експортовати у форми која је одговарајућа за даљу анализу (у .xlsx и .shp формату).
На Слици 6 приказан је пример експортовања резултата у оквиру софтверске
апликације и могућност даље анализе вредности индивидуалног ризика страдања
израчунатог за деонице државних путева који пролазе кроз територију изабране
општине у Републици Србији (Краљево).
4.

АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ ПРОЦЕСА
МАПИРАЊА РИЗИКА НА МРЕЖИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

За примену методолошког решења за аутоматско мапирање ризика тренутно су
испуњени услови када је у питању мрежа државних путева, односно, обавеза
управљача државног пута да спроводи мапирање ризика на мрежи путева којима
управља. Међутим, с обзиром да је оваква обавеза дефинисана и за управљача
општинских путева и улица, важно је анализирати и могућност примене алата
мапирања ризика и аутоматизације овог процеса и на мрежи локалних путева. Ипак,
постоје одређени недостаци како би се алат могао примењивати на мрежи
општинских путева и улица. Како би се створили услови за примену мапирања
ризика, као и за аутоматизацију процеса Мапирања ризика на мрежи локалних
путева, потребно је спровести одређене активности. Најважнија активност односи
се на успостављање референтног система мреже локалних путева - општинских
путева и улица. Ово се може успоставити независним пројектима покренутим од
стране локалних самоуправа - општина и градова, са циљем израде референтног
система општинских путева и улица (са ознакама, чворовима/деоницама, подацима
о дужини деоница, и сл.). Поред тога, неопходно је успоставити аутоматско мерење
ПГДС-а или наменско бројање саобраћаја за потребе анализе обима саобраћаја на
мрежи локалних путева. Као главни носилац активности које су неопходне за
примену алата мапирања ризика на мрежи локалних путева препознат је управљач
пута на локалном нивоу, који управља општинским путевима и улицама, који треба
да дефинише референтни систем, на начин као што је предвиђено Правилником о
означавању и евиденцији јавних путева.
Дефинисањем референтног система општинских путева и улица и праћењем
саобраћајног оптерећења на мрежи путева и улица којима управљају, управљачи
пута на локалном нивоу стварају услове за управљање путном мрежом над којом им
је поверен задатак да управљају, а конкретно у овом случају и услове за примену
алата Мапирање ризика и његову аутоматизацију, на чему свакако треба радити у
будућности.
5.

ЗАКЉУЧАК

Мапирање ризика је један од савремених алата безбедности друмског саобраћаја,
који је веома важан за управљача пута на било ком нивоу (међудржавни, државни,
регионални, окружни, ниво града, ниво општине). Практично, задатак покретања
алата у Републици Србији има ЈП „Путеви Србије“ као управљач државних путева
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и управљач пута на локалном нивоу, који управља општинским путевима и улицама.
Аутоматизација процеса мапирања ризика је посебно важна с обзиром на обавезу
управљача пута да спроводи периодично мапирање ризика на путевима којима
управља, без обзира о којој путној мрежи је реч (државни путеви или општински
путеви и улице). Методологија мапирања ризика која је предложена у овом раду
базирана је на најраспрострањенијој међународној пракси у анализи саобраћајних
незгода и последица за потребе мапирања ризика (EuroRAP), а коју је у случају
Републике Србије могуће искористити за потребе аутоматизације процеса
мапирања ризика. На овај начин је методологија у потпуности прилагођена потреби
за развојем софтверске апликације којом ће се омогућити аутоматизација процеса
мапирања ризика.
Применом алата мапирања ризика управљач пута обезбеђује податке о ризицима
на мрежи путева којом управља. Практично, применом алата на мрежи државних
путева, управљач пута (ЈП „Путеви Србије“) би располагао подацима о ризицима на
мрежи државних путева, а управљач пута на локалном нивоу подацима о ризицима
на мрежи локалних путева. На основу резултата мапирања ризика могу се издвојити
деонице са највећим ризиком на којима је потребно детаљно сагледати проблеме
безбедности саобраћаја и предузети мере за отклањање ризика. Овде је важно
сагледати везу између алата Мапирање ризика и алата Провера безбедности
саобраћаја. Наиме, Законом о путевима предвиђено је да се Провера безбедности
саобраћаја само на државним путевима I реда спроводи као редовна провера
безбедносних карактеристика пута и то најмање једном у периоду од 5 година, док
се на осталим јавним путевима спроводи циљано, и то за деонице јавних путева
највећег ризика, према мапи ризика путева и улица. Мапирање ризика омогућује
познавање стања безбедности саобраћаја на целокупној путној мрежи и практично
представља алат који претходи Провери безбедности саобраћаја која, са друге
стране, има за циљ да идентификује небезбедне карактеристике пута које доприносе
настанку и последицама саобраћајних незгода, као и да идентификује мере за
унапређење безбедности пута за конкретно уочене проблеме. Поред провере
безбедности саобраћаја, мапирање ризика је потребно повезивати и са другим
алатима који се користе за управљање безбедношћу путном мрежом.
6.
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ИСТРАЖИВАЊЕ МОГУЋНОСТИ ЗА УГРАДЊУ ЛЕД МАРКЕРА ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА
RESEARCHING THE POSSIBILITY OF INSTALLING IN-ROAD
WARNING LIGHT FOR MARKING THE PEDESTRIAN CROSSING
Милена Симић1
Резиме: Развијене земље у свету се труде да применом различитих мера наведу пешаке да у
што већој мери улицу прелазе на обележеном пешачком прелазу а возаче да у што већој мери
пропуштају пешаке на оваквим местима. Једна од мера која се показала као јако успешна у
овим земљама јесте обележавање несемафорисаног пешачког прелаза лед маркерима за боље
уочавање. Светска искуства су показала да се након примене ове мере значајно повећао број
возача који пропуштају пешаке на оваквим пешачким прелазима и значајно се повећао број
пешака који прелази улицу на овако обележеним пешачким прелазима. Такође, страни аутори
су утврдили да ова мера има дугорочне ефекте. У овом раду је истраживана могућност за
уградњу лед маркера за обележавање пешачког прелаза у Прокупљу. Применом трореперног
система анализе утврђено је да на конкретном пешачком прелазу безбедност пешака на веома
лошем нивоу и да је неопходно применити одређене мере које би побољшале уочљивост
пешака на пешачком прелазу, једна од квалитетних мера која би показала добре резултате
јесте уградња лед маркера. Поред спроведених истраживања потребно је пре саме одлуке и
уградње спровести додатна истраживања која страни аутори саветују. Препоруке дате овим
радом, могу бити применљиве на подручју сваке локалне заједнице где постоје слични или
исти проблеми.
Кључне речи: Пешаци, Возачи, Пешачки прелаз са лед маркерима, Прокупље
Abstract: The developed countries in the world are trying to use different measures to provide
pedestrians to cross the street as much as possible on a marked pedestrian crossing, and the drivers
to pass as many pedestrians as possible in these places. One of the measures that have been proven
to be very successful in these countries is to mark the non-signalized pedestrian crossing with Inroad Warning Light (IRWL) for better visibility. World experience has shown that after the
implementation of this measure, the number of drivers which stop and pass pedestrian while crossing
Милена Симић, маст. инж. саобраћаја, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 306, Београд, Србија,
milenasimic94@gmail.com
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the street on crossings has significantly increased, and the number of pedestrians crossing the street
at such marked pedestrian crossings has increased significantly. Also, the authors have determined
that this measure has long-term effects. In this paper, it has been investigated the possibility of
installing IRWL at the pedestrian crossing in the city of Prokuplje. Using the triple analysis system,
it was found that on a concrete pedestrian crossing, the pedestrian safety is at a very poor level and
that it is necessary to implement certain measures that would improve pedestrian visibility at the
pedestrian crossing, one of the quality measures that would show good results is the installation of
IRWL. The recommendations given with this paper can be applied in the area of each local
community where similar or the same problems exist.
Keywords: Pedestrians, Drivers, Pedestrian Crossing with IRWL, Prokuplje

1.

УВОД

Пешаци свакако јесу једна од угрожених категорија учесника у саобраћају. Они
су најугроженији када се крећу површинама намењеним за кретање моторних
возила или површинама намењеним и пешацима и возилима. Најчешћи контакт
пешака и моторизованих возила је на местима укрштања њихових путања, односно
на пешачким прелазима. На оваквим местима пешаци су изложени великим
ризицима. Нарочито су угрожени на несемафорсаним пешачким прелазима када од
возача зависи да ли ће им уступити предност или не. Пешаци се на још један начин
излажу још већим ризицима, а то је прелазак улице ван пешачког прелаза. Оваквим
понашањем пешаци су директно изложени опасности јер их возачи не очекују на
оваквим местима.
Конфликти између пешака и возача могу се догодити и на семафорисаним (лева
и десна скретања) и на несемафорисаним раскрсницама, међутим већи број
конфликата се јавља на несемафорисаним пешачком прелазима. У зависности од
понашања возача и пешака мери се јачина конфликта која представља значајан
показатељ безбедности саобраћаја. Изучавањем конфликата може се утицати на
избегавање настанака саобраћајних незгода.
Сваке године више од 270 000 пешака погине у саобраћајним незгодама на
светским путевима. Глобално, пешаци чине 22% свих погинулих у саобраћајним
незгодама, а у неким земљама тај проценат износи чак две трећине свих погинулих
у саобраћајним незгодама. Милиони пешака бивају повређени у саобраћајним
незгодама, од којих неки остају са трајним инвалидитетом (WHO, 2015).
У Сједињеним Државама у 2015. години је било 5 376 погинулих пешака а у
2014. години 4 884. У просеку, један пешак погине на свака два сата а на свака 7
минута пешак буде повређен у саобраћајним незгодама (NHTSA, 2016).
У претходних пет година у Србији (од 2013. до 2017. године) погинуло је 742
пешака, док је повређено 14 466 пешака. Другим речима, у просеку, сваке недеље
погине по три пешака, а сваког дана буде повређено око 8 пешака. Када се посматра
заступљеност различитих учесника у саобраћајним незгодама, четвртина свих
погинулих лица су пешаци и шестина свих повређених су пешаци. Најугроженија
старосна категорија пешака у саобраћају у Србији су старији од 65 година, јер
половина свих погинулих пешака је ове старосне категорије (АБС, 2018).
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2.

ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ

Осветљени пешачки прелаз је релативно нов уређај за контролу саобраћаја који
се користи широм света да упозори возаче који се приближавају пешачким
прелазима о намери пешака да пређу улицу (Слика 1). Састоји се од низа
осветљених јединица смештених у кућиште и уграђених у коловоз у дужини
пешачког прелаза. Светла активира пешак, путем тастера или пасивном детекцијом,
а намена му је да блица надолазећем саобраћају. Ови системи су познати по многим
именима, као што су: трепћући тротоар, пешачки прелаз са упозорењем, светлећи
пешачки прелази, систем за упозоравање на путу (IRWL3), светла у путу, паметни
пешачки прелази, паметни путеви, трепћући пешачки прелази, осветљени пешачки
прелази и др (Arnold, 2004).

Слика 1. IRWL који упозорава возаче на раздаљини од 300 m (извор: Light Guard
Systems, 2017)

2.1.

Страна искуства

У Калифорнији и Вашингтогну аутори су дошли до закључка да IRWL има
позитиван утицај на повећање свести возача о пешачким прелазима и промени
понашања возача. Истраживање су спровели на девет локација, од који се на осам
локација примена овог система показала као позитивна. Наводе да IRWL би имао
позитивне ефекте у неповољним условима као што је магла и киша, ове услове нису
испитивали. Аутори такође сугеришу да током дужег времена долази до опадања
резултата али да и даље имају побољшање у односу на почетне услове (Whitlock and
Weinberger, 1998).
Huang и сарадници (1999) спровели су студију о испитивању ефеката IRWL на
једном пешачком прелазу који повезује хотелски/конференцијски центар са салом
и спортском ареном у Орланду, Флорида. Истраживање је спроведено само у
дневним условима и то једног пре поднева пре уградње и приближно годину дана
након уградње IRWL. Приликом истраживања посматрано је: да ли се возачи
заустављају или успоравају да пропусте пешаке, приступне брзине возила, локације
пешачких прелаза (у истраживању након годину дана), конфликте (након годину
дана) и активацију система. Такође је вршен и интервју са пешацима. Аутори су
закључили да IRWL има мале позитивне ефекте на пропуштање пешака од стране
возача и промену у брзини, али није било ефеката за повећање преласка пешака
преко трепћућег пешачког прелаза. Нису испитивани ефекти у ноћним условима
или под неповољним временским условима (Huang et al., 1999).
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Hakkert и сарадници су дошли до закључка да IRWL под одређеним условима,
може утицати на смањење просечних брзина возила у близини пешачког прелаза и
повећати стопу пропуштања пешака који чекају или тек започињу прелазак.
Међутим ове стопе су и даље биле веома ниске (Hakkert et al., 2002).
Karkee и сарадници (2006) су процењивали ефикасност IRWL на једном
пешачком прелазу који је био окружен са више породичних стамбених зграда и
улазом у парк са обе стране. Резултати су показали да је дошло до повећања
пропуштања пешака и то са 36% пре на 73% после уградње IRWL. Средње брзине
су биле ниже у оба смера након уградње IRWL у случају када пешаци чекају да
пређу или прелазе. Karkee и сарадници су закључили да је IRWL дао позитивне
ефекте у ситуацијама са малим протоком возила и мањим бројем пешака (Karkee et
al., 2006).
У Лос Анђелесу је спроведена студија случаја о стању упозоравајућих светала
на пешачком прелазу на раскрсници две улице 10 година након његове примене. У
закључку овог рада се наводи да је се IRWL 10 година након уградње показао као
производ са високом трајношћу, поузданошћу и дугачким животним веком. Такође
је утврђено да је овај систем поуздан, безбедан и комфоран и за пешаке и за возаче
(Hamood et al., 2015).
2.2.

Препоруке аутора

Страни аутори наводе следеће препоруке при уградњи IRWL система:
• Уређаје је потребно постављати на линијама саобраћајних трака, због
мањег хабања, са друге стране уређаји постављени у центру саобраћајне
траке су највидљивији за возача у тој траци;
• Уређај не би требао бити већи од ¾ инча;
• Боја коју емитују трепћући уређаји треба бити ћилибарска јер највише
одговара визуелним способностима возача;
• Систем аутоматског активирања пешачког система је погоднији од
система активирања на дугме, али и прилично скупљи;
• Уколико постоји тастер за пешаке, знак који прати тастер треба да буде
жут или са натписом „Притисни дугме за упозоравајуће светло“ или
сличним натписом;
• У случају употребе система на дугме, тастер за пешаке се може
допунити са гласовним порукама;
• Мора се узети у обзир улично осветљење у зони пешачког прелаза, како
не би светло „спрало“ ефекат маркера;
• Систем се треба примењивати искључиво на несемафорисаним
пешачким прелазима, где се брзине крећу око 70 km/h и мање, са обимом
саобраћаја између 5 000 и 30 000 возила/дану и минимум 100
пешака/дану, на местима где је пешачки прелаз видљив на око 120 m и
да нема других пешачких прелаза у близини (око 76 m).
3.

МЕТОДОЛОГИЈА

Циљ овог истраживања јесте да се утврди могућност и оправданост уградње лед
маркера за обележавање пешачког прелаза у Прокупљу у складу са страним
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искуствима и препорукама у вези примене овакве врсте мере за побољшање
безбедности пешака на пешачким прелазима.
Истраживања у граду Прокупљу су подразумевала примену трореперног
система за прикупљање података. У раду су анализирани индикатори понашања
возача и пешака на конкретном пешачком прелазу на коме се истражује могућност
уградње лед маркера за обележавање овог пешачког прелаза. Ово истраживање је
спроведено 17.08.2018. године и то у дневним и ноћним условима видљивости. У
дневним условима мерење индикатора понашања пешака је вршено од 17:00 до
19:00 часова, у ноћним условима мерење је вршено у време почетка сумрака,
односно од 20:30 до 22:30 часа.
Праћење понашања пешака на циљном пешачком прелазу, подразумевало је
праћење преласка пешака на или ван обележеног пешачког прелаза. Под преласком
на пешачком прелазу подразумева се сваки прелазак који је започет и завршен на
пешачком прелазу, а сви остали преласци су бележени као прелазак ван пешачког
прелаза (прелазак ван пешачког прелаза је праћен и са обе стране пешачког прелаза
на око 50 m удаљености).
Праћење понашања возача је подразумевало евидентирање понашања пешака на
циљном пешачком прелазу односно евидентирање возача који пропуштају пешаке
на обележеном прелазу односно не пропуштају. Поред понашања пешака и возача
евидентиран је њихов пол.
Анализа прикупљених података о понашању возача и пешака спроведена је у
статистичком софтверском пакету IBM SPSS Statistics 22. Применом модела
бинарне логистичке регресије и дескрптивне статистике, анализирани су подаци о
понашању возача и пешака на истраживаном пешачком прелазу.
Истог дана у истом периоду посматрања, који је обухватао и дневне и ноћне
услове (17:00-22:30) вршено је и истраживање конфликата на предметном пешачком
прелазу. Поред снимања конфликата истраживање је подразумевало и одређивање
тежине конфликта путем субјективне конфликтне технике. Конфликтна техника је
подразумевала евидентирање врсте конфликта, времена настанка конфликта,
предузету активност (кочење, маневар или убрзање), број учесника у конфликту,
као и субјективну процену нивоа ризика. Обучени истраживачи евидентирали су
конфликте одмах на терену попуњавајући припремљене обрасце и процењујући
тежину конфликата.
Након спроведеног теренског истраживања приступило се прикупљању
података за анализу ставова пешака о безбедности на предметном пешачком
прелазу. Подаци за анализу ставова прикупљани су путем online анкете. Анкета је
дистрибуирана путем друштвене мреже facebook на страницама града Прокупља и
то: „Prokuplje online”, „Prokuplje na dlanu“, на сајту Пољопривредне школе „Радош
Јовановић Сеља“ и дистрибуирана је међу ученицима који живе у Дому ученика
средњих школа Прокупље. Обрада података добијених анкетним истраживањем
такође је вршена у статистичком софтверу IBM SPSS Statistics 22. Пошто варијабле
нису имале нормалну расподелу у анализи су коришћене: непараметарска
алтернатива t-теста независних узорака Man-Witni-јев U тест и непараметарска
алтернатива једнофакторске АНОВЕ Kruskal-Volis-ов H тест.
Пешачки прелаз на коме је истраживана могућност уградње лед маркера се
налази у Прокупљу у улици Вука Караџића 1, испред Пољопривредне школе „Радош
Јовановић Сеља“. Пешачки прелаз се налази у зони раскрснице, односно у зони
укрштања улице Вука Караџића и Новосадске улице. У непосредној близини
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пешачког прелаза постоји Дом ученика средњих школа Прокупље и објекат од
атракције, свечана сала „Olympic Residence“, као и бензинска станица ЕКО.
4.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

У резултатима истраживања биће приказани индикатори понашања пешака и
возача на истраживаном пешачком прелазу, спроведена конфликтна техника, као и
резултати анкетног истраживања пешака о конкретном пешачком прелазу.
4.1.

Анализа индикатора понашања возача и пешака на обележеном
пешачком прелазу на коме се истражује могућност уградње лед
маркера

У истраживању је учествовало 81,7% мушких возача (183) и 18,3% женских
возача (41). Што се тиче пешака 60,2% су били мушкарци (153), а 39,8% жене (101).
У дневном истраживању је учествовало 107 возача и 128 пешака, док је у ноћном
истраживању учествовало 117 возача и 126 пешака.
Истраживањем понашања возача на пешачком прелазу уочено је да возачи у
већој мери пропуштају пешаке у дневним условима видљивости него у ноћним и то
жене возачи у већој мери пропуштају пешаке (27,8%) него мушки возачи (21,3%).
Што се тиче пропуштања пешака у ноћним условима видљивости тада мушки
возачи чешће пропуштају (10,6%) од жена (8,7%) (Табела 1.).
Табела 1. Табела 1. Проценат пропуштања пешака на обележеном пешачком
прелазу у зависности од пола возача и доба дана у коме је истраживање вршено

Пол
Дневни услови Ноћни услови
Мушкарци
21,3%
10,6%
Жене
27,8%
8,7%
Применом методе бинарне логистичке регресије за понашање возача на
пешачком прелазу нису добијени статистички значајни резултати када се посматра
пол возача, али добијени су статистички значајни резултати када се посматра период
истраживања (P=0.015). У дневним условима истраживања возачи су имали веће
шансе (око 2,5 пута) да ће пропуштати пешаке на истраживаном пешачком прелазу
него у ноћним условима истраживања.
Посматрањем понашања пешака уочено је да пешаци у ноћним условима у већој
мери прелазе улицу ван обележеног пешачког прелаза и то мушки пешаци у већој
мери (80,8%) него што то раде женски пешаци (66,7%). Када је реч о преласку улице
ван обележеног пешачког прелаза у дневним условима, резултати су показали да
жене у већој мери на тај начин прелазе улицу (69,8%) него мушкарци (62,7%)
(Табела 2.).
Табела 2. Табела 2. Проценат пешака који прелази ван обележеног пешачког
прелаза у зависности од пола пешака и доба дана у коме је истраживање вршено

Пол
Дневни услови Ноћни услови
Мушкарци
62,7%
80,8%
Жене
69,8%
66,7%
Применом бинарне логистичке регресије на понашање пешака на пешачком
прелазу нису добијени статистички значајни резултати ни када се посматра пол ни
када се посматра период дана.
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4.2.

Анализа конфликата на предметном пешачком прелазу

Број и тежина стварних конфликата су добар индиректни показатељ за оцену
безбедности саобраћаја на појединим критичним местима на путу у експлоатацији.
Ради утврђивања безбедности пешака на пешачком прелазу на коме се истражује
могућност уградње лед маркера за обележавање пешачког прелаза спроведено је
праћење конфликата. Том приликом евидентирани су конфликти између пешака и
возила, али и између два возила на пешачком прелазу. Такође неки од
евидентираних конфликата били су у близини пешачког прелаза када су пешаци
прелазили улицу ван обележеног пешачког прелаза. Том приликом евидентирана су
8 конфликта од којих су у 2 конфликтне ситуације учествовала возила на пешачком
прелазу.
Највећи број конфликата који је евидентиран се догодио у непосредној близини
предметног пешачког прелаза када пешак прелази улицу са десне стране ван
обележеног пешачког прелаза. У овој ситуацији возачи путничких аутомобила су се
кретали низбрдо према центру града а пешаци су прелазили улицу од
Пољопривредне школе према ресторану. Половина евидентираних конфликата
припада овој групи. У три од четири конфликта учесници су били један пешак и
један путнички аутомобил. Ниво ризика код ових конфликата је био низак, а возачи
путничких аутомобила су предузимали кочење како би избегли озбиљније
конфликте или саобраћајну незгоду.
Следећи конфликт по учесталости јесте прелазак пешака са леве стране на
обележеном пешачком прелазу. Евидентирана су два конфликта овог типа. Први
конфликт овог типа се догодио у 19:15 часова и имао је низак ниво ризика, а возач
путничког аутомобила је за избегавање тежих конфликата или незгоде предузимао
кочење. У овој ситуацији возач се кретао узбрдо а пешак је прелазио пешачки прелаз
од Пољопривредне школе према ресторану. Други конфликт овог типа се догодио у
21:07 часова и имао је средњи ниво ризика где је возач путничког аутомобила
примењивао мало агресивније кочење како би избегао саобраћајну незгоду.
4.3.

Анализа анкетног истраживања

У овом делу рада ће бити приказани резултати добијени анкетним
истраживањем. Извршена је општа и статистичка анализа добијених резултата који
ће бити приказани у наставку. У истраживању је учествовало 52% жена (73).
Старост учесника се кретала од 14 до 63 године, тако да су учесници подељени у
три старосне групе. Заступљеност старосних група је била следећа: до 25 година
43%, 26-35 година 30% и преко 35 година 27%. Највећи број испитаника је
пријавило средњошколско образовање (50%).
Анализом анкете утврђено је да је највећи број мушких испитаника одговорило
да се не осећа много безбедно на овом пешачком прелазу (38,2%), такође и највећи
број испитаница се сложило са овим одговором (32,9%). Велики број и мушких и
женских испитаника је одговорило да се нимало не осећа безбедно на овом
пешачком прелазу (преко 30%). Применом Man-Witni-јевог U теста показало се да
не постоји статистички значајна разлика између полова у погледу њиховог
пријављеног осећаја безбедности на истраживаном пешачком прелазу, резултати
теста су следећи U = 2378.000, z = -0.451, p =0.652, r =0,04.
Што се тиче коментара које су испитаници давали за конкретни пешачки прелаз,
највећи број мушких испитаника је давао коментаре који су се односили на то да је
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потребно поставити семафор, кажњавати возаче, променити локацију пешачког
прелаза и др. Женски испитаници су се у највећем броју коментара изјасниле да је
пешачки небезбедан (15,1%).
Највећи проценат испитаника без обзира на старост је рекло да их ретко возачи
пропуштају у дневним условима видљивости на истраживаном пешачком прелазу и
то: до 25 година 38,3%, од 26 до 35 година 37,2% и преко 35 година 39,5%. KruskalVolis-ов H тест је открио да нема статистички значајне разлике међу испитаницима
различитих старосних категорија у погледу учесталости пропуштања на пешачком
прелазу у дневним условима, овим тестом су добијени следећи резултати χ2 (2,
141)=1.550, p=0.461.
Највећи број испитаника старости од 26 до 35 година се изјаснио да их возачи
никада не пропуштају на истраживаном пешачком прелазу у ноћним условима
видљивости (39,5%). Испитаници осталих старосних категорија су у највећој мери
одговорили да их возачи у овим условима ретко пропуштају на овом пешачком
прелазу. Kruskal-Volis-ов H тест је открио да нема статистички значајне разлике
међу испитаницима различитих старосних категорија у погледу учесталости
пропуштања на пешачком прелазу у ноћним условима, овим тестом су добијени
следећи резултати χ2 (2, 141)=0.407, p=0.82.
Најризичније понашање су показали испитаници са основним образовањем који
су у 20% случајева рекли да увек прелазе улицу ван обележеног пешачког прелаза
и испитаници из групе магистратура/докторат који су такође рекли да увек прелазе
улицу ван истраживаног пешачког прелаза у 12,5% случајева. Применом Man-Witniјевог U теста показало се да не постоји статистички значајна разлика између степена
образовања у погледу њиховог самопријављеног понашања везаног за прелазак ван
обележеног пешачког прелаза, резултати теста су следећи U = 2291.500, z = -0.760,
p =0.447, r =0,06.
Испитаници са основним образовањем су ниво безбедности на пешачком
прелазу код Пољопривредне школе у највећој мери оценили као средњи (60%), док
су испитаници осталих образовних нивоа били приближно једнако расподељени
између одговора средње, не много и нимало. Применом Man-Witni-јевог U теста
показало се да не постоји статистички значајна разлика између степена образовања
у погледу њихове оцене нивоа безбедности на конкретном пешачком прелазу,
резултати теста су следећи U = 2408.500, z = -0.268, p =0.789, r =0,02.
Анализом података уочено је да не постоји статистичка значајност између
испитаника мушког и женског пола, испитаника различитих старосних категорија и
испитаника са различитим нивоом образовања ни по једној испитаној основи што
указује на то да било која мера да се примени имаће исти утицај на све пешаке без
обзира на пол, старост или образовање.
5.

ДИСКУСИЈА

На основу свеобухватног истраживања (прегледа литературе, теренског
истраживања и анкетног истраживања) безбедности саобраћаја на истраживаном
пешачком прелазу могу се препознати главни проблеми у постојећем систему
безбедности пешака на истраживаном пешачком прелазу у Прокупљу.
У августу 2018. године спроведено је истраживање индикатора понашања возача
и пешака на пешачком прелазу у зони школе и осталих атракција за грађане.
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Важно је напоменути да се пешачки прелаз налази на паду односно успону и
испред средње школе, што значи да је заступљеност деце велика.
Овим истраживањем уочено је да веома мали број возача уступа првенство
пролаза пешацима на овом пешачком прелазу, односно само 15,8% мушких возача
и 17,1% женских возача уступа првенство пролаза пешацима. Уступање првенства
пролаза пешацима нешто је боље у дневним условима него у ноћним (22,4% у
дневним и 10,3% у ноћним условима). Овакви резултати указују на велики проблем
безбедности пешака на овом пешачком прелазу, нарочито што су на овом пешачком
прелазу најзаступљенија деца. Разлог зашто мушкарци у мањем проценту
пропуштају пешаке може бити тај што можда возе већим брзинама и не желе да
смањују брзине како би пропустили пешаке. Пуно истраживања указује да су жене
опрезнији возачи па се ова мала разлика у процентима може увезати са овим
чињеницама. Проценти који указују да је уступање првенства пролаза пешацима
лошије у ноћним условима него у дневним говори о томе да су пешаци и пешачки
прелаз лоше уочљиви у ноћним условима. Локални возачи могу очекивати пешаке
на овом месту јер су упознати са постојањем пешачког прелаза, међутим возачи који
по први пут пролазе овом улицом због лоше уочљивости пешачког прелаза и његове
локације не очекују пешаке па самим тим их и не пропуштају.
Резултати су показали да возачи у дневним условима имају око 2,5 пута веће
шансе да ће пропустити пешаке на пешачком прелазу него што би то урадили у
ноћним условима. Овакви резултати могу указивати на то да су пешаци уочљивији
у дневним условима него у ноћним и да би их возачи можда чешће пропуштали у
ноћним условима када би уочавали на време пешачки прелаз.
Резултати су показали да су пешаци склонији ризику у ноћним условима,
односно у ноћним условима чешће прелазе улицу ван пешачког прелаза (74,6%),
него у дневним условима (65,6%). Разлози оваквог понашања се могу тражити у
томе што се пешаци не осећају безбедно на истраживаном пешачком прелазу, па
улицу прелазе на местима којим они сматрају безбеднијим или погоднијим за
прелазак. Такође разлог оваквог понашања може бити и тај што пешаци који се
налазе у ресторану а имају потребу за куповином на пумпи (пошто у близини не
постоје остали маркети) нису заинтересовани да крену пар десетина метара уз брдо
и пређу преко пешачког прелаза већ прелазак врше на месту одмах испред
ресторана. Теренским истраживањем у ноћним условима је уочен велики број
оваквих примера.
Најзаступљенији конфликти су били између пешака који прелази улицу ван
пешачког прелаза и прилазе возилу са десне стране. Ови конфликти су се догодили
у дневним условима видљивости и возачи су предузимали кочење како би се избегле
последице а пешаци су претрчавали улицу.
Забрињавајући резултати су ти што су 7,4% мушкараца и 2,7% жена одговорили
да увек прелазе ван истраживаног пешачког прелаза, а чак преко 20% и једних и
других испитаника је одговорило да често прелази улицу ван овог пешачког прелаз.
Резултати који су уочени теренским истраживањем потврђују се и кроз анкетно
истраживање и указују ризичније понашање мушкараца.
Резултати анкетног истраживања су показали да испитаници са већим нивоом
образовања (магистратура/докторат) се у већој мери осећају небезбедно од
испитаника са најнижим образовањем (основно). Испитаници са већим нивоом
образовања су свеснији ризика и могућих последица, такође они боље могу да

255

Милена Симић

ИСТРАЖИВАЊЕ МОГУЋНОСТИ ЗА УГРАДЊУ ЛЕД МАРКЕРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА

сагледају опасне и ризичне ситуације од испитаника са ниским степеном
образовања.
6.

ЗАКЉУЧАК

Предлаже се уградња лед маркера који би се активирали на тастер од стране
пешака и на тај начин би сигнализирали возачима да пешаци имају намеру да пређу
улицу. Посебно у ноћним условима и условима смањене видљивости возачи би на
време уочавали пешаке и њихову намеру. Такође приликом уградње мора се водити
рачуна о уличној расвети која би требала да буде адекватна и да не смањује ефекат
лед маркера. У случају постављања овог система који би се активирао притиском
на тастер, страни аутори предлажу постављање додатне табле која би обавештавала
пешаке као треба да се понашају односно активирају систем. Уградњом овог
система пешаци би се осећали безбедније приликом преласка улице, нарочито у
ноћним условима и очекује се да би се повећао број пешака који на овом месту
прелазе улицу баш због тог осећаја безбедности, међутим ове претпоставке би
требало истражити након уградње.
Након уградње система потребно је спровести краткорочне и дугорочне ефекте,
како би се утврдила оправданост уградње овог система. С обзиром да у Србији још
увек није примењиван овакав систем на пешачким прелазима потребно је и у другим
локалним самоуправама истражити могућности и потребе за овим системом, а
посебно на пешачким прелазима који се издвајају по великом броју конфликата
између пешака и возача, као и саобраћајних незгода између истих.
7.
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НЕУРЕЂЕЊЕ ЗОНЕ ШКОЛЕ КАО ЛОШ ПРЕДУСЛОВ ЗА
УГРОЖАВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ МЛАДИХ У САОБРАЋАЈУ
DISORGANIZED SCHOOL AREA AS A BAD PREREQUISITE FOR
ENDANGERING THE SAFETY OF YOUNG PEOPLE IN TRAFFIC
Милош Стојановић1, Игор Милановић2 Ивица Ристић3 Братислав Лукић4
Резиме: Предузимањем превентивних мера у саобраћају жели се смањити број саобраћајних
незгода и њихових последица. Дефинисањем појма „зона школе“ законодавац је желео да
повећа безбедност младих и деце на месту где се иста налазе у великом броју. Предмет овог
рада је неуређење зоне школе у делу Врања где се налазе две средње школе, што представља
директно угрожавање преко 1.000 ученика. Циљ рада је да приказивањем анализа
саобраћајних незгода у околини школа и постављене саобраћајне сигнализације, као и
мерењем брзине кретања возила на булевару на којем се налазе школе, укаже на угроженост
ученика. Велики број саобраћајних незгода са тежим последицама и велики број возача који
возе брзином већом од 30 km/h указује на величину проблема у самом центру града. У
закључку аутори рада предлажу да се са резултатима истраживања упознају надлежни
органи, како би се заједничким предузимањем мера смањила угроженост ученика, покрене
поступак уређења зоне школе и смањи број саобраћајних незгода.
Кључне речи: Зона школе, саобраћајне незгоде, млади
Abstract: By undertaking precautions in traffic, the aim is to reduce the number of traffic accidents
and consequences. Defining the concept of “school areas”, legislator wanted to increase the safety
of youth and children in a place where they are located in a large number. Subject of this thesis is
unregulated school area in the part of Vranje, where there are three high schools, which represents
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краља Милана 1, Врање, Србија, igormvr@gmail.com
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a direct threat to over 1,000 students. The aim of this thesis is to point out on the vulnerability of
students by analyzing traffic accidents near schools and set up traffic signs, as well as the
measurement of vehicles speed on the boulevard where the schools are located. A great number of
traffic accidents with severe consequences and a huge number of drivers driving at speeds exceeding
30 km/h indicate the magnitude of the problem in the city center. In conclusion, the authors suggest
that the competent authorities are to be familiarized with results of the research, in order to reduce
the vulnerability of students by jointly taking measures, initiating the process of regulating the
school area and reducing the number of traffic accidents.
Keywords: school zones, traffic accidents, young people

1.

УВОД

Прекорачење брзине и неприлагођена брзина су један од највећих проблема
безбедности саобраћаја у свету, па и код нас. Вожња брзином већом од дозвољене
је један од основних фактора ризика у саобраћају, који подједнако утиче како на
број саобраћајних незгода, тако и на тежину повреда насталих у тим незгодама. У
2017. години због прекорачења брзине и неприлагођене брзине, као утицајних
фактора догађања саобраћајних незгода у Србији је погинуло 307 лица (53,02%) од
579 колико је погинуло у свим незгодама (http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/
analize-i-istrazivanja/baza-podataka, 04.03.2019.). Небезбедна брзина је, по правилу, у
директној вези са непоштовањем ограничења брзине, док је неприлагођена брзина
у вези са брзином која није одговарајућа тренутним условима одвијања саобраћаја
(временски услови, прегледност, услови саобраћајног тока и сл.).
Анализе саобраћајних незгода у целом свету показују велико учешће младих у
саобраћајним незгодама. На путевима Републике Србије у 2017. години у својству
пешака погинуло је 5 детета старости до 14 година и 4 младих старости 15-24
година. Из ове две категорије лакше и теже је повређено 1.014 пешака
(http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/analize-i-istrazivanja/baza-podataka, 04.03.
2019.). Један од највећих проблема јесте њихова безбедност у зони школе, зато што
највећи број пешака као учесника у саобраћају чине млади односно ученици. Циљ
рада је да приказивањем анализе спроведеног истраживања, постављене
саобраћајне сигнализације, као и мерењем брзине кретања возила на булевару на
којем се налазе школе, укаже на угроженост ученика.
Зона школе је део пута или улице која се налази у непосредној близини школе, и
као таква обележена је одговарајућом саобраћајном сигнализацијом и техничким
средствима за безбедно одвијање саобраћаја (Закон о безбедности саобраћаја на
путевима, чл. 163).
Врање као град има велики проблем са безбедношћу пешака, поготово ученика
који велики део времена проводе у околини школе. По статистичком извештају
Агенције за безбедност саобраћаја од 2013. до 2017. године, у Врању је погинуло 6
пешака, што чини 32% погинулих лица. Број повређених пешака у Врању је у овом
петогодишњем периоду био 165, што чини 24% повређених лица у саобраћајним
незгодама (Агенција за безбедност саобраћаја, Извештај о основним показатељима
стања безбедности саобраћаја у периоду од 2013. до 2017. године – Град Врање, 5).
Булевар АВНОЈ-а на коме се налазе две средње школе (Техничка школа и средња
привредно-ветеринарска школа „Стеван Синђелић”) са око 1.000 ђака је једна од
најпрометнијих улица у граду.
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Поред ове две средње школе, на 150 метара од истих се налази и основна школа
„Радоје Домановић“ са 900 ученика. У периоду од 2015.-2017. године на делу пута
где се налазе школе догодило се по 6 саобраћајних незгода са повређеним лицима и
материјалном штетом.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

У спроведеним истраживањима, примењене су дефинисане методе праћења
индикатора безбедности саобраћаја (IBS) објављене од стране Агенције за
безбедност саобраћаја. Мерење брзине возила је спроведено по упутствима и
препорукама датим у овој публикацији, извршена је анализа и преглед постављене
саобраћајне сигнализације у зони школе, техничких средстава неопходних за
безбедно одвијање саобраћаја у зони школе и извршена је анализа ставова ученика
и старијих лица анкетним истраживањем.
Деоница пута поред које се налазе две средње школе налази се на државном путу
IIA реда број 227. Међутим, представници ЈП „Путева Србије“ нису могли са
локалном самоуправом дефинисати који део овог пута (ширина 15 метара) је
надлежност тог ЈП а који у надлежности града Врања, јер је пут на том делу доста
шири у односу на ширину приликом уласка у град.
За истраживање је коришћен ручни радарски уређај „BushnellSpeedsterII“ на
основу кога је евидентирана брзина кретања возила уз одступања од +/-2 km/h. У
циљу добијања што реалнијих резултата, истраживање је спроведено у тајности,
како се не би скретала пажња возача и пролазника. Снимање је вршено у три фазе
током целог дана у временским периодима: 07:30-10:30, 13:30-16:30, 19:00-21:00 у
време највеће фреквенције ђака.
Мерење индикатора безбедности саобраћаја за брзину су израчунати и
приказани као:
• Мање и једнако до 30 km/h.
• Више од 30 km/h.
• Средња брзина (km/h).
• 85-ти перцентил.
• Просечна брзина кретања возила која су прекорачила ограничење
брзине (km/h).
• Проценат прекорачење брзине за најмање 10 km/h.
Мерење брзине возила вршено је у Врању, на локацији у насељу, у улици
Булевара Авној-а (слика 1.) дана 12.12.2018. године. Ограничење брзине се
разликује у коловозним тракама поред школе. На коловозној траци непосредно
поред школе је саобраћајним знаком II-30 брзина ограничена на 30 km/h. Међутим
на другој коловозној траци, због непрописног постављања саобраћајног знака за
ограничење брзине од 30 km/h (постављен непосредно испред раскрснице и важи
само до раскрснице али не и поред школе, a постављен је и испод некадашњег знака
обавештења) брзина је општим ограничењем за насеље ограничена на 50 km/h.
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Место
радара

Саобраћајни
знак II-30

Смер: А
Саобраћајни
знак II-30

ОСНОВНА
ШКОЛА

СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ

Локација зона школе на Булевару Авној-а, места на којима је постављена
вертикална саобраћајна сигнализација и смерови према којима је мерена брзина кретања
возила

Због овога је мерење вршено само у смеру где је поред школе ограничење брзине
кретања 30 km/h.

1

2

Место постављене саобраћајне сигнализације 1.- саобраћајни знак
ограничење брзине постављен непосредно испред раскрснице, 2. - видљиви трагови
оштећења коловоза на месту где су постављени па уклоњени успоривачи саобраћаја

Укупан број уочених (снимњених) возила износи 1.068. Евидентиране су брзине
900 путничких аутомобила, остали део узорка чине комерцијална возила, односно
52 тешка теретна возила и 116 аутобуса.
Техничка средства за повећање безбедности саобраћаја у зони школе некад су
постојала и то само успоривачи саобраћаја, али су они уклоњени. У околини школе
не постоји нити заштитна ограда за пешаке која би штитила пешаке од возила,
осветљење пешачких прелаза, стубови, саобраћајне платформе, па чак ни основни
знак „зона школе“ III-28.
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Поред мерења брзине, вршено је и анкетирање пролазника. Анкетирање је
вршено од стране ученика Техничке школе. У анкети је учествовало 99 испитаника
и то 53 мушког и 46 женског пола. Највише испитаника (68%) је старости 17-19
година, док су остала лица старости од 32-55 година. Анкета је садржала 11 питања,
са понуђеним одговорима, али и са могућношћу и дописивања одговора.
3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Резултати мерења брзине возила

Укупан број уочених (снимљених) возила износи 1.068. Евидентиране су брзине
900 путничких аутомобила, остали део узорка чине комерцијална возила, односно
52 тешка теретна возила и 116 аутобуса.
Табела 1. Приказ резултата истраживања мерења брзине у околини школе
Улица Булевар Авноја
Kатегорија возила
Путничко в.
Теретно в.
Укупно - 1068 возила
Број
%
Број
%
3
0,3
4
7,7
Брзина је мања од 30 km/h
897
99,7
48
92,3
Брзина је већа од 30 km/h
48
41
Средња брзина кретања (km/h)
56
49
85-ти перцентил
Просечна брзина возила која су
47,68
42,28
прекорачили ограничење брзине
(km/h)
Прекорачење брзине за најмање
10 km/h

682

75,8

25

48,1

Аутобус
Број
%
2
1,7
114
98,3
44
51
44,55
80

Највећи број узорка чине путнички аутомобили. Из табеле су видљиве реалне
брзине кретања возила у околини школе на Булевару Авној-а. Из резултата се може
закључити да чак 99,7% возача путничких аутомобила (897) прекорачује брзину од
30 km/h. Код комерцијалних возила односно тешких теретних возила прекорачење
брзине је нешто мање, тачније нешто преко 90% возача теретних возила прекорачује
брзину. Возачи аутобуса такође у скоро 99% случајева прекорачују брзину од 30
km/h.
Из следећег графичког приказа закључујемо да у зависности од врсте возила
имамо добијене различите параметре средњих, просечних и максималних брзина.
Када је реч о брзини само путничких возила, занимљиво је поменути податак да је
највећа брзина кретања путничких возила износила 93 km/h. Што се тиче аутобуса,
највећа измерена брзина била је чак 72 km/h. Прекорачења су превелика, што
представља велику опасност по пешаке а тиме и ученике у околини школе.
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V (km/h)

100

93

80
60

48 47,68

72

59

44 44,55

41 42,28

40
20
0

Путничка в.

Теретна в.

Аутобуси

Maksimalna
(km/h)
Максимална
брзина
(km/h)
PA brzina
TTV
BUS
Srednja
brzina
(km/h)
Средња
брзина
(km/h)
Просечна
брзина
возила
која
су прекорачила
30 km/h
Prosečna
brzina
vozila
koja su
prekoračila
ograničenje
(km/h)
Графички приказ брзине кретања возила у зависности од врсте возила

3.2.

Резултати анкетирања ученика и осталих учесника у саобраћају у
околини школе

Одговори о мишљењу за свој степен безбедности су дати на слици 4. Уколико
би се гледали сви резултати, нешто преко 30% испитаника се не осећа безбедно, а
нешто преко 40% испитаника се не осећа безбедно у довољној мери. Збирно
гледајући ова два одговора, скоро 3/4 испитаника се не осећа безбедно у већем или
мањем обиму. Жене се издвајају са нешто већим процентом незадовољства.

%

Да ли се осећате безбедно као учесник у саобраћају у
околини школе?
50,94

60,00
40,00

28,26
24,53

32,61

39,13
24,53

20,00
0,00

Мушкарци
Жене

Да

Не у
довољној
мери

Не

Процентуални приказ датих одговора на прво питање из анкете

Да је добро постављена саобраћајна сигнализација око школе мисли само 1/3
испитаника. Гледајући стање сигнализације са стручне стране и овај проценат је
велики. Готово да нема разлике у одговорима када су пол и старост у питању.
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Позитивно мишљење о постављеној саобраћајној инфраструктури има само 12%
испитаника, што је нажалост реално. Само 3% мушкараца и 21% жена има
позитивно мишљење.
На питање да ли би поштовали непрописно постављену саобраћајну
сигнализацију (што је и чињенично стање у једној траци), позитиван одговор је дало
нешто преко 55% испитаника, без разлике у полу и старости.
У циљу повећања безбедности ђака, 77,78% испитаника предлаже постављање
успоривача, 52,53% предлаже постављање заштитне ограде, а 44% предлаже
повећање контроле од стране саобраћајне полиције. Остале мере су имале мањи
проценат. Рад на едукацији ученика предложило је 32% жена и 24% мушкараца. Код
овог питања испитаници су могли заокружити више одговора.
Од укупног броја испитаника, њих 8 (6 жена и 2 мушкарца) су на територији
града учествовали у саобраћајним незгодама. У тим незгодама је једно лице
погинуло, по три су теже и лакше повређена, док је у две незгоде причињена
материјална штета. Нешто преко 8% испитаника који су учествовали у незгодама је
велики број, али је позитивно јер се баш чуло мишљење и учесника незгоде.
У опасним саобраћајним ситуацијама у близини школе, које се нису завршиле
незгодом, учествовало је 13 мушкараца и 10 жена, тј. скоро 1/4 испитаника. Ово је
такође велики проценат. Највећи број њих је учествовао као пешак и до опасне
ситуације је дошло због непоштовања пешака на пешачком прелазу од стране возача
аутомобила. Један од испитаника је изјавио „Прелазак на пешачки је могао "скупо"
да ме кошта“.
На питање да ли возачи у околини школе поштују саобраћајне прописе, скоро
60% испитаника је заокружило одговор „како ко“, док је 30% одговорило одрично.
Нажалост, збир процената ових одговора, јер се и код једног и другог испитаници
негативно изражавају према поштовању прописа, говори да скоро 9 од 10 возача
непоштује прописе. Скоро 3/4 испитаника је изјавило да је прекорачење брзине
највећи проблем.
Код процењивања просечне брзине којом се крећу возила, скоро 50% испитаника
је изјавило да је то од 31-50 km/h, 30% је изјавило да је то од 51-70 km/h, а по 10%
испитаника је изјавило да је то преко 70 km/h тј. испод 30 km/h.
Испитаници су се изјашњавали и о категоријама лица која највише крше
прописе. Младе возаче је преко трећина испитаника означило као категорију која
највише крши прописе. Таксисте је означило нешто преко четвртина испитаника, а
10% испитаника је изјавило да сви крше прописе.
Питањем 11 се желело чути мишљење испитаника колико возача прекорачује
брзину од 30 km/h. Резултати су дати на слици 5. Нажалост, највећи број одговора
је био за 50 и више процената. Део анкетираних је изјавило да сви прекорачују
брзину, што је велика опасност по ђаке.
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По Вама, колико процената возача прекорачује брзину у близини
школе од 30 km/h?
%
25,00

22,11

18,95

20,00

14,74

15,00

11,58

10,53

8,42

10,00

9,47
4,21

5,00
0,00

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

Процентуални приказ датих одговора на последње питање из анкете

4.

ДИСКУСИЈА

Сагледавајући резултате анкете, као и резултате мерења брзине, долазимо до
резултата који нам говоре о великој угрожености ученика школе. Питањем да ли
возачи у зони школе поштују саобраћајне прописе, добили смо у 90% случаја
негативан одговор. Да је овај податак тачан, говори и податак са мерења брзине да
је само три возача од 900 путничких возила којима је мерена брзина испоштовало
ово ограничење брзине, као и два од 116 возача аутобуса којима је мерена брзина.
Средња измерена брзина од 42-48 km/h нам говори да возачи брзину прекорачују
готово за 60%. Овог податка су свесни и испитаници, па је њих нешто преко 62%
изјавило да возачи за 60 и више процената прекорачују брзину од 30 km/h.
Незнање испитаника, као и лица која су постављала саобраћајну сигнализацију
довело је до сазнања, да иако лоше постављена саобраћајна сигнализација у једном
смеру поред школе, возачи испитаници су уверени да је у обе коловозне траке
ограничење брзине 30 km/h.
Жене као „слабији“ пол су у доста већем броју (40%) изјавиле да се не осећају
безбедно у саобраћају у односу на мушкарце (око 24%). Пре свега због незнања, јер
део испитаника нема положен возачки испит, у 21% случајева жене су изјавиле да
су задовољне целокупном постављеном саобраћајном сигнализацијом, за разлику
од само 3% мушкараца. Сагледавајући стање саобраћајне сигнализације, доста
тачније одговоре су дали мушкарци.
Позитиван податак је да су након одговарања на пар питања, испитаници можда
и понуђеним одговорима били приморани да схвате да у уређењу околине школе
недостаје доста тога. Тако је више од 3/4 испитаника предложило постављање
успоривача саобраћаја, нешто преко половине испитаника предлаже постављање
заштитне ограде, а 44% предлаже повећање контроле од стране саобраћајне
полиције. То су можда и најважније мере које могу побољшати безбедност деце у
саобраћају а то су испитаници и препознали.
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Податак који забрињава али који је био и очекиван је да су испитаници мишљења
да највеће прекорачење брзине остварују млади возачи, као и таксисти. Млади се
често због показивања у друштву доказују вожњом већом брзином од дозвољене.
Близина три школе, велики број ученика поред булевара и млади за воланом може
бити велики проблем.
С обзиром на правац простирања пута поред школа, постојање четири
саобраћајне траке, можда је и очекиван податак да је у свих 6 незгода кретање
небезбедном брзином био узрок дешавања саобраћајних незгода у периоду од 2015.2017. године.
5.

ЗАКЉУЧАК

Безбедност деце и младих требала би бити приоритет свих лица који на било који
начин имају додира и утицаја на безбедност саобраћаја.
У случају две средње школе у Врању са преко 1.000 ђака, као и непосредне
близине основне школе са око 900 ђака, проблем угрожености ђака је доста изражен.
Поред ове две школе пролази државни пут чији је управљач ЈП „Путеви Србије“.
Међутим, локална самоуправа и ово ЈП често не успевају пронаћи заједнички језик
и дефинисати своје обавезе.
Постављање успоривача саобраћаја на том путу од стране локалне самоуправе а
без сагласности ЈП „Путеви Србије“, довео је до тога да исти буду уклоњени а
коловозни застор на том делу оштећен.
Ко је овде на добитку? Нико, али су ђаци и остали пешаци угрожени.
Уређење зоне школе у околини ових средњих школа није завршено. Управљач
пута је желео у ранијем периоду да поред школа ограничи брзину на 30 km/h али је
то урадио нестручно, те ограничење у једној коловозној траци и не важи.
Постављањем саобраћајног знака за ограничење брзине испред саме раскрснице,
чиме је важност знака само до раскрснице а не и поред школа које се налазе након
раскрснице, само се додатно угрожава безбедност деце. Можда и једина добра ствар
у овим истраживањима је да испитаници-возачи мисле да је ограничење брзине и на
том делу пута 30 km/h.
Међутим и поред тог сазнања, чак 99,15% возача прекорачује брзину од 30 km/h.
Само 9 возила, од 1.068 за колико је измерена брзина, су се кретала брзином мањом
од 30 km/h. Измерена брзина од чак 93 km/h једног путничког возила и 72 km/h
једног аутобуса и то током дана када су деца у школи и када је највећа фреквенција
ђака, нам говори да на овом делу пута је само питање времена када ће доћи до неке
незгоде у којој ће неко и настрадати.
Укупно 6 незгода које су се догодиле у периоду од 2015.-2017. године, после
свих ових резултата мерења брзине и анкетирања, можда и не представља велики
број. Ако се на то дода податак да ђаци често и у току наставе прелазе овај државни
пут, како би држали часове физичког на спортским теренима са друге стране пута,
може се рећи да је срећа што није било више незгода.
Овакав проблем вероватно није јединствен у Србији. Како решити проблем
сарадње локалне самоуправе и ЈП „Путеви Србије“ на местима где државни путеви
пролазе кроз насеље?
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Циљ свих мора бити повећање безбедности учесника у саобраћају а пре свега
младих. 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“.
Ово начело мора бити водиља. Пре свега се мора урадити пројекат саобраћајног
уређења зоне школе, уз прибављање свих потребних сагласности и решења.
Финансирање реализације пројекта ће сигурно бити проблем, али се договором и тај
проблем може решити.
Да ли треба чекати да неки ученик страда да би се усагласила мишљења ЈП
„Путеви Србије“ и локалне самоуправе? Вероватно не.
Живот сваког грађанина изгубљен у саобраћају нема цену, а посебно младог
човека пред којим је цео живот. Потрудимо се да не бројимо жртве већ да
превентивном решимо велики проблем.
6.
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УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА НА МРЕЖИ
ПУТЕВА
NETWORK SAFETY MANAGEMENT
Драгослав Кукић1, Дарко Петровић2, Јелена Ранковић3, Николина Тасић4
Резиме: Управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева је тема која је већ дуже време
актуелна у страним, али и у домаћим стручним круговима. С обзиром на комплексност теме,
у овом раду је најпре објашњен предложени приступ за Управљање безбедношћу саобраћаја
на мрежи путева на територији Републике Србије, а затим је дато и методолошко решење за
управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева, са кратким описом свих алата који је
потребно да се примењују у оквиру наведеног приступа. Предложени приступ за Управљање
безбедношћу саобраћаја на мрежи путева у Републици Србији подразумева скуп алата и
поступака који управљачу пута пружају све неопходне елементе за квалитетно управљање
безбедношћу саобраћаја на мрежи путева.
Кључне речи: управљање, безбедност саобраћаја, савремене процедуре, државни путеви,
локални путеви
Abstract: Network safety management is a subject that has already been actual for a long time in
foreign, as well as in the domestic professional circles. Considering the complexity of the topic, in
this paper was first explained the proposed approach for Network Safety Management in the territory
of the Republic of Serbia, and then was also given a methodological solution for Network Safety
Management, with a brief description of all tools that should be applied within this approach. The
proposed approach for Network Safety Management in the Republic of Serbia includes a set of tools
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and procedures that provide road authority with all the necessary elements for the quality network
safety management.
Keywords: management, road safety, modern procedures, state roads, local roads

1.

УВОД

Генерална скупштина Уједињених нација је као признање размера здравственог
и развојног проблема страдања у саобраћајним незгодама, и могућности утицаја на
проблем, усвојила неколико резолуција о безбедности саобраћаја. Посебно се
истиче резолуција Унапређење безбедности саобраћаја на путевима (А/РЕС/64/255),
усвојена 2010. године којом је проглашена Декада акције за безбедност саобраћаја
2011-2020. Циљ Резолуције је да се стабилизује, а затим преполови прогнозирани
број погинулих у саобраћајним незгодама широм света. Светска здравствена
организација је, као што је било и предвиђено Резолуцијом, припремила Глобални
план деценије акције безбедности саобраћаја 2011-2020 (у даљем тексту: Глобални
план) који обухвата мере и активности систематизоване кроз пет стубова
безбедности саобраћаја.
Република Србија је усвојила документ Стратегија безбедности саобраћаја на
путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године ("Сл. гласник РС",
бр. 64/2015), као и Акциони план за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја
на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године (,,Службени
гласник РС”, број 1/17), чиме су створени услови за стратешко управљање
безбедношћу саобраћаја. Поред Стратегије и Акционог плана, област безбедност
саобраћаја у Републици Србији уређује Закон о безбедности саобраћаја на путевима
(„Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014,
96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон и
87/2018) и Закон о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018). Законом о путевима
дефинисане су посебни захтеви које јавни пут мора да испуни са аспекта
безбедности саобраћаја.
Директива 2008/96/EC, у члану 1, захтева да државе чланице дефинишу и
спроводе процедуре које се односе на процену утицаја пута на безбедност
саобраћаја (енг. Road Safety Impact Assessments), ревизију безбедности саобраћаја
(енг. Road Safety Audits), управљање безбедношћу путне мреже (енг. the
Management of Road Network Safety) и провере безбедности саобраћаја (енг. Road
Safety Inspections). У извештају OECD/ITF-а (2015) наводи се 10 алата који се
користе за управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева.
У Приручнику за унапређење безбедности путева са предлогом мера и
могућностима локалног управљача пута и земљишта за смањење утицаја пута и
путне околине на настанак саобраћајних незгода (АБС, 2016) и Приручнику за
стицање лиценци и стручно усавршавање ревизора и проверивача безбедности пута
(АБС, 2017) су наведени алати из области безбедности путне инфраструктуре.
Оно што се истиче у поменутим Приручницима је да се најефикасније
управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева може остварити добро
дефинисаним програмом за примену појединих алата у одређеним фазама развоја
мреже и саобраћаја, као и са добро дефинисаним периодима када се који алати
примењују и понављају.
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2.

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА

Управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева – NSM (енг. Network Safety
Management) се често повезује са термином Управљање безбедношћу саобраћаја на
путној инфраструктури – RSIM (енг. Road Safety Infrastructure Management), што је
у ствари конкретније подручје деловања директиве Европске комисије 2008/96/EC.
Кључна разлика између ова два термина - „Network Safety Management“ и „Road
Safety Infrastructure Management“ је препозната у преводу са српског на енглески
језик и обрнуто. Приликом превода на српски језик оба термина имају слично
значење и тако их и треба посматрати.
Термин енг. „Network Safety Management“ је у почетку био препознат као
савремени алат за унапређење безбедности пута, али је закључено да се примењују
различите процедуре под истим именом. Уз наведени термин се могу наћи следећи
изрази:
• Управљање безбедношћу путне мреже (енг. the Management of road
network safety),
• Рангирање безбедности и управљање путном мрежом која је у употреби
(енг. Safety ranking and management of the road network in operation),
• Рангирање деоница са великом концентрацијом саобраћајних незгода
(енг. the Ranking of high accident concentration sections),
• Рангирање безбедности мреже путева (енг. the Network safety ranking),
• Идентификација деоница пута са великом концентрацијом саобраћајних
незгода (енг. Identification of road sections with a high accident
concentration),
• Идентификација деоница за анализу у оквиру рангирања безбедности
мреже (енг. Identification of sections for analysis in network safety ranking),
• Анализа безбедности мреже (енг. Network safety analysis),
• Управљање безбедношћу путева (енг. Road safety management)
• Анализа безбедности мреже путева (енг. Road network safety analysis,
немачка скраћеница ESN).
С обзиром да термин „Network Safety Management“ није заживео као алат за
унапређење безбедности пута, а складу са преводом и значењем који термин има у
српском језику, а то је управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева, под
наведеним термином се може посматрати и скуп алата за унапређење безбедности
саобраћаја на мрежи путева.
Из наведеног разлога у даљем тексту ће се под управљањем безбедности
саобраћаја на мрежи путева (енг. Network Safety Management) подразумевати
управљање скупом алата који имају за циљ унапређење безбедности саобраћаја на
мрежи путева. „Management“ означава управљање, а наведени приступ подразумева
управљање скупом процедура који се примењују на мрежи путева.
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3.

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА НА МРЕЖИ ПУТЕВА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева (енг. Network Safety
Management) у Републици Србији, подразумева примену следећих алата:
• Мапирање ризика,
• Управљање „црним тачкама“,
• Проверу безбедности саобраћаја,
• Независну оцену утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим
лицима,
• Дубинску анализу саобраћајних незгода,
• Ревизију безбедности саобраћаја и
• Процену утицаја пута на безбедност саобраћаја.
„Management“ означава управљање, а за управљање су потребни подаци. Под
Управљањем безбедношћу саобраћаја на мрежи путева засновано на подацима се
сматра:
• Прикупљање података, извештаја,
• Познавање и разумевање тренутног стања,
• Дефинисање мера и активности,
• Спровођење процедура за унапређење безбедности пута,
• Познавање и управљање са оним што је већ урађено.
Ефикасно управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева подразумева да
управљач пута располаже информацијама о постојећем стању безбедности путева,
и да дефинише жељено стање. Жељено стање управљач пута може достићи само
применом одговарајућих мера. С обзиром да при управљању јавним путевима,
постоје ограничења у погледу ресурса, мере за које се управљач пута одлучи да
примењује треба да буду најефикасније. То подразумева да се правилном избором
локација на којој ће бити примењена, и правилним избором мере, постигну највећи
ефекти, односно највеће унапређење безбедности саобраћаја на путној мрежи.
Може се рећи да управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева обухвата
скуп поступака који подржавају управљача пута у доношењу одлука у вези са
унапређењем безбедности на мрежи путева.
Управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева омогућује да се применом
алата најпре, сагледа постојеће стање безбедности саобраћаја, затим да се
идентификују делови мреже који имају највећи потенцијал за унапређење
безбедности применом мера, да се идентификују најефикасније мере, да се прате
ефекти примењених мера и да се прати стање путне инфраструктуре у погледу
безбедносних карактеристика.
Предвиђено је да се део процедура спроводи још у фази планирања и
пројектовања пута, што омогућава да се безбедносне перформансе пута анализирају
још у фази изградње пута. На овај начин, у било којој фази „животног циклуса пута“
(планирање, пројектовање, изградња и рад/одржавање) разматрају се безбедносне
карактеристике пута. Наиме, наведеним приступом је обезбеђено системско
управљање безбедношћу путне мреже, од фазе планирања, пројектовања, изградње,
као и у току експлоатације путне мреже (Слика 1).
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Слика 1. Управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи државних путева у Републици
Србији - савремене процедуре за унапређење пута у свакој фази развоја пута (коригован
OECD (2015) дијаграм)

4.

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА АЛАТА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ
САОБРАЋАЈА НА МРЕЖИ ПУТЕВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

За успостављање система управљања безбедношћу саобраћаја на мрежи путева
у Републици Србији, односно за примену предвиђених алата неопходно је да буду
испуњени одређени предуслови, како на локалном, тако и на државном нивоу. Један
од предуслова је да управљач пута, како на државном, тако и на локалном нивоу,
располаже са дигитализованим подацима референтног система путева (са ознакама,
чворовима/деоницама, подацима о дужини деоница), подацима о просечном
годишњем дневном саобраћају по деоницама и подацима о саобраћајним незгодама
и последицама (са координатама и тежином последица).
Такође, потребно је да се успостави систем лиценцирања, како би се обезбедили
законски предвиђени кадровски капацитети, односно лиценцирани проверавач и
лиценцирани ревизор безбедности саобраћаја, за спровођење појединих процедура.

Слика 2. Предложени подаци и алати за Управљање безбедношћу саобраћаја на
мрежи путева

У Републици Србији је за мрежу државних путеве израђен референтни систем,
који садржи евиденцију државних путева (ознака, опис и дужина), евиденцију
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саобраћајних чворова на мрежи државних путева и евиденцију саобраћајних
деоница на мрежи државних путева. На овај начин ЈП „Путеви Србије“, као
управљачи на мрежи државних путева, имају испуњен предуслов који се односи на
поседовање референтног система мреже путева над којом има поверен задатак да
управља, док код управљача пута на локалној мрежи путева нема примера добре
праксе који се односе на поседовање референтног система мреже локалних путева
над којим управљају. У наредном периоду би требало да управљачи пута на
локалном нивоу дефинишу референтни систем путева. Дефинисање референтног
система управљачи пута стварају услове за управљање путном мрежом над којом
им је поверен задатак да управљају.
Процедуре које су предвиђене Законом о путевима да се спроводе на мрежи
државних и локалних путева су:
•
Мапирање ризика,
•
Управљање „црним тачкама“,
•
Провера безбедности саобраћаја,
•
Независна оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима.
Први алат који управљач пута примењује у оквиру управљања безбедношћу
саобраћаја на мрежи путева је Мапирање ризика (iRAP/EuroRAP - Risk Mapping/Star
Rating). Применом овог алата управљач пута добија податке о ризицима на мрежи
путева којом управља. Резултати алата Мапирање ризика су деонице високог ризика
на којима је потребно да се спроведе наредни алат, а то је Провера безбедности
саобраћаја на мрежи путева. На наредној слици приказан је пример
дигитализованих резултата алата Мапирање ризика који је спроведен на мрежи
државних путева у Републици Србији. Резултати алата су повезани са референтним
системом државних путева.

Слика 3. Мапирања ризика на државним путевима у Републици Србији

На следећој слици приказан је пример дигитализованих резултата и обједињене
примена више различитих алата као део управљања безбедношћу путне мреже.
Резултати алата могу бити ускладиштени у локалној бази података било које
општине или града у Србији (Error! Reference source not found.).
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Слика 4. Обједињена примена више различитих алата као део управљања безбедношћу
путне мреже (Network Safety Management)

Наредни алат у оквиру управљања безбедношћу саобраћаја на мрежи путева је
Провера безбедности саобраћаја. Проверу безбедности саобраћаја треба с једне
стране спроводити циљано на деловима мреже идентификоване применом алата
Мапирање ризика као делове мреже са великим степеном незгода или високим
ризиком, а са друге стране периодично као редовну проверу путне мреже.
Провера има циљ да се идентификују небезбедне карактеристике пута, које
доприносе настанку и последицама саобраћајних незгода, као и да се идентификују
мере за унапређење безбедности пута за конкретно уочен проблем приликом
спровођења Провере. Законом о путевима је предвиђено да се Провера безбедности
саобраћаја само на државним путевима I реда спроводи као редовна провера
безбедносних карактеристика пута и то најмање једном у периоду од 5 година, док
се на осталим јавним путевима спроводи циљано. Циљано спровођење Провере
безбедности саобраћаја је предвиђено да се спроводи на деловима мреже
идентификоване применом алата Мапирање ризика као делови мреже са великим
степеном незгода или високим ризиком.
У случају када се догоди саобраћајна незгода са погинулим лицима, тада
управљач пута који је надлежан за деоницу на којој се догодила незгода, спроводи
алат Независну оцену утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима.
Резултат алата је уочавање небезбедних карактеристика пута које су допринеле
настанку саобраћајне незгоде и/или последицама посматране саобраћајне незгоде,
као и предлог мера за унапређење безбедности.
Управљање „црним тачкама“ представља алат чија примена има за циљ
идентификацију посебно ризичних тачака на путној мрежи, односно тачака на
путној мрежи где се догодио велики број саобраћајних незгода, а у којима је
препознат допринос пута настанку саобраћајних незгода. Резултат алата су „црне
тачке“, односно, високо ризичне локације на мрежи путева.
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Управљање „црним тачкама“ подразумева и идентификацију и санацију оних
делова путне мреже на којима постоји већи ризик учешћа у саобраћајним незгодама
и повређивања. Након идентификације „црних тачака“ потребно је радити на
предлогу мера за њихову санацију.
Процес подразумева да се „црне тачке отклањају“, као и да се увек изнова
дефинишу и идентификују, пре свега у зависности од развоја унапређења
безбедности саобраћаја на путевима, односно, у зависности од унапређења
квалитета путне и саобраћајне мреже у целости.
Поред наведених алата, Законом о путевима је предвиђено да се на мрежи
државних путева спроводи:
• Ревизија безбедности саобраћаја и
• Процена утицаја пута на безбедност саобраћаја.
Процена утицаја пута на безбедност саобраћаја и Ревизија безбедности
саобраћаја и се спроводе у почетној фази животног века пута, односно када се пут
реконструише, односно када се гради нови пут. Заједно, Процена и Ревизија
омогућавају управљачу пута да безбедношћу пута управља још у процесу
планирања, пројектовања, пре пуштања у експлоатацију и на почетку експлоатације.
Поред наведених алата чија је примена предвиђена Законом о путевима, у
Републици Србији се примењује и алат Дубинска анализа саобраћајних незгода.
Применом методологије дубинских анализа на конкретну саобраћајну незгоду
детаљно се утврђује утицај пута, возила, човека и окружења на посматрану
саобраћајну незгоду.
Примењујући наведени сет процедура Управљачу пута може да управља
безбедношћу пута у току „целокупног животног циклуса пута“.
Препорука је да се успостави централна база података у којој ће се бележити
подаци везани за процедуре. Сваки управљач пута би требало да води базу података
у којој ће се бележити подаци који су од значаја за управљање путном мрежом.

Слика 5. Пример складиштења података који су део Управљања безбедношћу
саобраћаја на мрежи државних/локалних путева

На претходној слици приказан је пример складиштења података који
представљају део Управљања безбедношћу саобраћаја на мрежи путева. Требало би
да се омогући да се подаци који су ускладиштени у бази података представе на мапи
(визуелизација података), као и да постоји могућност приказа у виду табела,
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графикона, и приказа Извештаја (RSI, BSI, RSIA, Независне оцене утицај пута на
саобраћајне незгоде са погинулим лицима, Дубинских анализа саобраћајних
незгода).
За квалитетно управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева, неопходно
је да подаци о спроведеним процедурама буду дигитализовани.
Резултате спроведених процедура је потребно сместити у базу података, и
међусобно повезати, како би се омогућило да управљачи путева располажу свим
информација који су потребни за ефикасно управљање безбедношћу саобраћаја на
мрежи путева.
База података са дигитализованим подацима спроведених процедура би
омогућила Управљачу пута да у сваком тренутку располаже подацима о постојећем
стању безбедности путне мреже. На основу тога би управљач пута могао да планира
програм рада, да покреће и реализује процедуре према редоследу и према указаној
потреби на основу постојећег стања, да покреће примену мера за унапређење
безбедности путне мреже према приоритету, као и да прати имплементацију мера.
5.

ЗАКЉУЧАК

Управљање безбедношћу путне мреже у изворном значењу треба да омогући
управљачу пута (на државном или локалном нивоу) поједностављење примене
законом прописаних алата у области безбедности саобраћаја: мапирање ризика,
рангирање деоница, управљање „црним тачкама“, провера безбедности саобраћаја,
складиштење резултата провере, ревизије, независних оцена доприноса пута
настанку саобраћајне незгоде са погинулим лицима, итд. (Закон о путевима, „Сл.
гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон).
Управљање безбедношћу саобраћаја према предложеном моделу би омогућило
да се сам процес управљања и процес доношења одлука подигне на виши ниво.
Начин на који је описана обједињена примена алата који се користи за управљање
безбедношћу путне мреже треба да обезбеди да све (или барем већина) законске
обавезе управљача пута, буду покренуте правовремено са једног места, реализација
примене алата буде испраћена, а резултати лако доступни, што свакако олакшава
управљање (Mенаџмент – Network Safety Management).
Управљач пута би располагао са подацима о безбедности путне мреже, о томе
где би било најефикасније да се примене мере, а било би омогућено и да се прати
улагање у путну мрежу, као и ефикасност мера које се спроведу. На овај начин
омогућило би се системско управљање путном мрежом.
За почетак квалитетног управљања безбедношћу саобраћаја на мрежи путева
потребна је база података која садржи дигитализовану мрежу путева и податке о
саобраћајним незгодама. Ова два сета података треба посматрати као основу. Сви
остали подаци попут: категоризације путева (ознаке путева, чворове, деонице итд.),
катастар саобраћајне сигнализације, позиције зона школа, подручја која су у
насељу/ван насеља, квалитет осветљења, аутоматизација примене алата за
управљање безбедношћу путевима итд. су надоградња коју је много једноставније
применити уколико постоји основа.
Предложеним моделом је предвиђено управљање путном мрежом од процеса
планирања, пројектовања, па све до изградње и експлоатације. Све у свему, уколико
би се горе описане процедуре спроводиле на начин на који је описано, управљачу
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путу би било омогућено да захваљујући дигитализованим подацима који су
смештени на једном месту:
•
планира програм рада,
•
примењује алате који су дефинисани Законом о путевима,
•
покреће и реализује процедуре,
•
покреће примену мера за унапређење безбедности,
•
прати имплементацију мера,
•
прати ефекте примењених мера,
•
извештава о стању путне мреже,
•
управља путном имовином,
•
спроводи остале активности на основу података које су у надлежности
управљача пута.
6.
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ANALYSIS OF SCHOOLCHILDREN ROAD SAFETY IN THE CITY OF
ZAGREB
Ljupko Šimunović1, Mario Ćosić2, Julijan Jurak3, Matija Sikirić4
Abstract: Schoolchildren road safety has become an important issue for the European Union in
recent periods. This paper is a result of the pilot project "Safety of Pedestrian Children in Primary
School Zones", and a methodology to determine and improve the current state of schoolchildren
road safety developed in the project. The main activities of the project were data collection regarding
children, parent and driver behaviour, routes to school, school buses, illumination, traffic violations,
infrastructure and traffic flow parameters. The data included five elementary schools, such that the
data were compared with road accident statistics in the past, and the visualization was made using
the Kernel Density Estimation methodology. The results will be presented by comparing causes such
as accident density or distance from school with the consequences, giving the probability of children
casualties. The conclusions will provide proposals for further research, assess the level of children
road safety for the stated elementary schools in Zagreb and determine the necessary parameters for
a high-quality evaluation of schoolchildren road safety.
Keywords: City of Zagreb, primary school, Kernel Density Estimation, road safety, schoolchildren

1.

INTRODUCTION

Road safety represent a key element of road planning and management in urban areas.
Creating a sustainable and efficient road network in urban areas without the primary focus
on vulnerable road users (pedestrians and cyclists) is unacceptable.
1
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Despite the reduction in the number of deaths in all types of traffic accidents, the
Republic of Croatia is far from developed EU member states in the road safety segment.
The National Road Safety Program of the Republic of Croatia 2011-2020 is the main
strategic document of traffic safety in the Republic of Croatia, with the aim of achieving
a reduction in the number of traffic accidents, especially accidents with fatal
consequences.
Child pedestrians are the most vulnerable road users. The reasons are the unpredictable
behaviour of children, lack of knowledge of traffic regulations and insufficient knowledge
of the traffic environment, their psychophysical characteristics, inadequate road
infrastructure, neglect of drivers, and disregard for traffic regulations.
The Department of Urban Traffic of the Faculty of Traffic Sciences was the leading
partner of the project "Safety of Pedestrian Children in Primary School Zones" co-financed
by the National Traffic Safety Program of the Republic of Croatia 2011-2020. The goal of
the project was to determine the current traffic safety situation for pedestrians in the wider
area of schools in the City of Zagreb and to propose new methodologies aimed at reducing
the number of traffic accidents involving child pedestrians.
The aim of this paper is to show the level of traffic safety summarized on the basis of
the data collected during the project design with the determination of key parameters to
improve the level of traffic safety in the wider school area of the City of Zagreb.
The hypothesis of this paper is the ability to determine the level of traffic safety for
schoolchildren by comparing the number of traffic accidents with child pedestrians, given
the distance travelled from the place of residence to the five analysed schools in the
project.
This paper presents an overview of existing literature on child safety in the vicinity of
the school zone, methodology for collecting and processing data on the level of pupils
traffic safety, results, discussion and conclusion with a proposal for the next research.
2.

REVIEW OF RELEVANT LITERATURE

The data for this paper has been gathered using the "Web of Knowledge" websites
database on which the most relevant scientific papers published around the world are
stored. Papers chosen as relevant for this topic were: “Child pedestrian safety: individual
and environmental correlates of interactions with vehicles at street crossings around
schools and parks” [1], “Redefining the child pedestrian safety paradigm: identifying high
fatality concentrations in urban areas” [2] and “The Six E’s of Active School Travel: How
Active and Safe Routes to School (ASRTS) Programs Across Canada Increase the Number
of Children Walking to School Every Day” [4].
The first paper is based on a study conducted in Montreal, Canada. The paper presents
a comparison of the behaviour of children when crossing the pedestrian crossing near the
school and crossing the pedestrian crossing near the parks. Research shows that children
are far more cautious when crossing the pedestrian crossing near the school than the park.
The paper concludes that it is necessary to ensure an adequate level of pedestrian traffic
safety in the area where a large number of children pedestrian trips can be expected.
The second paper is based on data collected from traffic accidents in six US cities over
a period of 30 years. Paper has shown that the number of traffic accidents involving
children pedestrians is 1.04-2.23 higher if it is a park zone than in the case of a school
zone. The conclusion of this paper is the need for further investigation of traffic accidents
involving children as pedestrians.
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The third paper shows how to develop and apply ASRTS (Active and Safe Routes to
School) in Canada to increase the number of children walking or riding a bicycle from
home to school by removing obstacles that affect their mobility.
Summing up the conclusions from these three scientific papers, the need to determine
the level of safety of traffic for pedestrian children was pointed out, not only in the
narrower area around the school (a band less than 100 or 200 meters from the school), but
also in a wide area around the school. Such a level of traffic safety can detect obstacles
preventing children and parents from walking or cycling from home to school.
3.

METHODOLOGY USED FOR DATA COLLECTION AND
DETERMINING THE LEVEL OF SAFETY FOR SCHOOLCHILDREN

Primary schools were selected based on two elements: the same spatial distribution of
schools and the density of traffic accidents in their zones involving primary school
children. The selected schools based on these data are:
• Primary school I. Kršnjavog;
• Primary school I. Kustošija;
• Primary school Retkovec;
• Primary school Savski gaj;
• Primary school grofa J. Draškovića.
Data collected for the project " Safety of Pedestrian Children in Primary School Zones"
are:
• Locations of all traffic accidents in the City of Zagreb involving child
pedestrians and corresponding parameters of these traffic accidents;
• Behaviour of children, parents and drivers in school zones related to
violations of traffic regulations, collected during field research;
• Routes that children use when traveling from place of residence to school;
• Behaviour and knowledge of traffic regulations and traffic safety, obtained
through surveys of children, parents and drivers;
• Current state of pedestrian, bicycle and road infrastructure;
• Traffic flow parameters;
• Illumination levels in the areas around the school.
Traffic and infrastructure data collected in the wider area of the five primary schools
was not used as a factor for determining the level of pedestrian traffic safety since the
hypothesis of this paper is based on the distance of the traffic accident location involving
child pedestrians from the school location.
Figure 1 shows the locations of five primary schools (marked by yellow-purple stars),
the location of traffic accidents involving children pedestrians (marked with black spots),
and the concentric circles that determine the distance zones of each school. By selecting a
radius of 500 meters for each zone, the optimal number of zones for a radius of 3.000
meters is obtained to describe the impact of the distance to the risk of a traffic accident
involving elementary school children occurring. The reason for choosing a 3.000-meter
radius around the selected schools was determined by the survey conducted in schools,
which found that 88% of children live within that distance from the school. For the other
12% of children living at greater distances, the survey found that they mostly travel to
school with their parents by car.
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A greater number of zones would lead to the grouping of traffic accidents in areas of
short distances from the source of travel, thus reducing the impact of distance that is the
basic paper thesis. A greater number of zones could be taken in the case of the existence
of OD matrices of schoolchildren travel to and from schools, but no such activity has been
carried out within the project and such data does not exist for schools in the City of Zagreb.

Figure 1. Comparation between location of school and traffic accidents with children
pedestrian

The number of traffic accidents in each area of the concise circle represents the number
of traffic accidents due to the distance from the school. The number obtained was
compared with the number of pupils in schools, their average distance travelled from home
to school and the average modal split of their travels.
4.

RESEARCH RESULTS ON SCHOOLCHILDREN TRAFFIC SAFETY
LEVELS

The degree of schoolchildren safety is estimated by the number of traffic accidents,
taking into account the distance from the five primary schools to the number of
schoolchildren walking from home to school. A radius of 3.000 meters was taken, with
the starting point at the school location, and divided into six 500 metric ranges. Table 1
shows the number of school children attending elementary schools, while Figure 2 shows
the modal distribution of travels to schools.
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Table 1. Number of schoolchildren attending studied schools

Primary
Primary
Primary
school I.
school I.
school
Kršnjavog
Kustošija
Retkovec
452
765
760
Total number of schoolchildren:

Primary
school Savski
gaj
948
3739

Primary
school grofa J.
Draškovića
814

1,5%
19,0%
54,5%

25,0%

Walking

Paseenger (car)

Passenger (public transport)

Other modes

Figure 2. Modal split of children in elementary school in the City of Zagreb

Figure 2 shows the modal distribution of children traveling to schools. From this it is
evident that the largest number of children travel to the schools on foot, i.e. 54,5%. Then
followed by public transport with 25%, where mostly older children are attending classes
from the fourth to the eighth grade. The least represented transport mode is a car, with
about 19%.This applies to younger children, who attend grades 1 through 4, most often
traveling with their parents by car. Other modes are poorly represented with only 1.5%,
referring to bicycle trips, romobil, etc. Such modes are more prevalent in older children.

12,5%
30,0%

Less than 1 kilometer

57,5%

Between 1 and 3 kilometers

More than 3 kilometers

Figure 3. Length between elementary school and place of living
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From survey data, it is apparent that almost 88% of children travel to school on
distances up to 3.000 meters. Because of the high percentage of travel on these distances,
a radius of 3.000 meters was taken to assess the safety of children in traffic. When taking
into account 2.038 children traveling to the school on foot and the percentage traveling on
distances up to 3 km, it is estimated that around 1.783 children travel by foot within these
distances daily.

Figure 4. Number of traffic accidents regarding to distance from school

Data processing in GIS (Geographic information system) provides an overview of
traffic accidents in school zones. From this data, Figure 4 shows the number of traffic
accidents by distance from the school, concentrically every 500 meters. It is apparent from
the data that the total number of accidents at the distance of up to 3.000 meters in which
pedestrian children took part was 112.
It is apparent from the data that about 24% of traffic accidents occur within a radius of
500m from the school, and approximately 13% in the radius between 500 and 1.000m
from the school. Most children living at those distance from the school said they walked
every day to school.
Also, the risk of accidents is very high at distances of 1.000 to 2.500 meters from the
school, where 17 to 23 percent of traffic accidents involving children pedestrians occur.
At a distance of 2.500 to 3.000 meters from the school there is a noticeable drop in the
number of accidents, however it is logical because the share of pedestrian children is
declining, and other modes of transport are more represented. It should be taken that
children, especially younger (1st to 4th grade), if traveling at distances higher than those
mentioned above, travel to school with their parents, usually by car.

Figure 5. Density of traffic accidents in school zones
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Figure 5 shows the density of traffic accidents due to the distance traveled. The graph
shows that the traffic accident frequency is higher the shorter the distance is, while with
increasing the distance from schools the density of traffic accidents drops. This
information is understandable given that children traveling on longer distances also
participate in traffic accidents at short distances.
5.

DISCUSSION OF RESULTS

The data calculated and presented in numerical form represent a high degree of
correlation between the locations of traffic accidents involving children as pedestrians and
schools.
The total number of school children in all primary schools is 3.739. From the data
shown in Figure 2, 56% of children travel to the schools on foot, so we can estimate that
around 2.094 schoolchildren daily walk to schools. Figure 3 shows the distance between
the place of residence and the school on which children travel daily.
By analysing the number of accidents with school children traveling to or from the
school in 6 predefined ranges (every 500 meters), if the distance is higher, this does not
mean that the number of accidents will decrease. Only after 2.500 meters there is a
noticeable reduction in the number of accidents, but it must be considered that those same
children were involved in accidents at smaller radius of 2.500 meters from schools. By
increasing the distance travelled from the place of residence or school, pedestrians will
face a much more potentially dangerous traffic situation.
In order to get information about the risk to children who are walking to and from
school within a 3-kilometer radius, the number of traffic accidents and children using
pedestrian infrastructure were taken.
Children traveling on foot, by bicycle and by public transport are taken into account
(part of the trip is done by walking). Based on the data collected, it was concluded that out
of a total of 3.739 children attending school, 2.650 walk to school, at least in some travel
segment. When comparing this figure with the number of traffic accidents involving child
pedestrians, it was found that almost every 24th child participated in a traffic accident in
a period of three years, i.e. 4,23% of children.
The data indicate a high level of risk for children walking to school to get involved in
a car accident. Reasons for this may be inadequate pedestrian and road infrastructure, noncompliance with traffic regulations, and a large number of cars in school zones.
6.

CONCLUSION

The analysis of traffic accidents of schoolchildren was based on the data collected
during the project “Safety of Pedestrian Children in Primary School Zones”. The data
presented by the KDI methodology show which areas of the five primary schools in the
City of Zagreb are most dangerous for pedestrian children. In this paper there is a certain
level of traffic safety based on the distance between schools and the location of traffic
accidents involving child pedestrians.
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The established level of traffic safety for the five primary schools is the first step to
determine the real causes of traffic accidents. After determining the current traffic safety
situation and dangerous sites for pedestrians in school zones, it is necessary to react to
reduce them or, if possible, reduce them. Methodology can be applied in cases where there
are available information’s on the number of children in schools, on residential locations
depending on the locations of schools, and available information on traffic accidents
involving pedestrian children in school zones. The application of this methodology serves
to assess the safety of pedestrian children safety in primary school zones, which can
answer the question of whether there is a correlation between the number of accidents and
the distance travelled by pedestrian children.
One of the solutions to increasing the safety level in school areas for children traveling
on foot is the introduction of the previously mentioned concept of safe routes. The concept
of safe routes was created in American cities and spread very rapidly across the cities of
Canada. Today, the introduction of such a concept is increasingly visible in European
cities. It is a concept where, based on the data on the routes of movement of children when
travelling to schools and traffic accident data, dangerous places for pedestrians are
established. To help children reach schools with an increased degree of safety, a document
that serves as a landmark for children and parents, warns them of traffic hazards and offers
them routes with the least traffic loads, minimizes the number of crossings to reduce the
number of possible collisions of vehicles on children, and direct them to routes that have
a high degree of infrastructure quality. Such a document combined with the education of
children and parents shows very good results in terms of traffic safety.
For a larger resolution analysis, it is necessary to collect and produce a more detailed
and better database, with data on sources and travel destinations (OD matrices), so that
travel can be divided according to the planned distance travelled by children.
As a next step, it is necessary to study journeys taking place at distances greater than
3 kilometres from the school, and traffic incidents that occur at those distances. It is also
necessary to consider the reasons for choosing a particular travel mode and the impact of
traffic density, barriers and other factors affecting traffic safety.
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ANALYSIS OF PEDESTRIAN SAFETY IN SCHOOL ZONES WITH
GUIDELINES FOR IMPROVEMENT
Davor Brčić1, Marko Slavulj2, Dino Šojat3, Božo Radulović4
Abstract: Traffic accidents in which children are injured happen for several reasons. The most
vulnerable are school children, especially as pedestrians. Unlike adults, children have smaller height,
so drivers have more problems to notice them. This problem becomes worse in school environments,
where parked vehicles hinder children visibility to drivers. Children do not have well-developed
cognitive and perceptive abilities, and their behaviour is unpredictable. They often make wrong
conclusions because they are unable to identify the dangers by the traffic. They cannot accurately
estimate the speed and distance of vehicles in motion. The purpose and goal of the paper is to obtain
key information on the mobility habits and behaviour of children as pedestrians and their parents. A
research on general knowledge of children and parents about road safety was carried out in five
elementary schools in the City of Zagreb, where two grade groups were observed – first to fourth
grade, and fifth to eight grade. The research results propose general guidelines to improve road
safety.
Keywords: pedestrians, schoolchildren, traffic behaviour, mobility, City of Zagreb

1.

INTRODUCTION

Traffic participants are the most important links in road safety chain, regardless of
applied technical measures and policy effectiveness. Road safety depends primarily on the
behaviour of participants. For this reason, education, application and conciliation of laws
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are the basis for improving road safety. A road safety system must consider the possibility
of human error and unacceptable behaviour, with the task of trying to alleviate it as much
as possible (http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/SB/BehavioralChangeTheor
ies/BehavioralChangeTheories3.html,04.12.2018.).
Mobility is a fundamental right of every human being that allows children to explore
the world around them, but on the other hand, it exposes them to potential dangers.
However, it would be wrong to limit the mobility of children to increase road safety. On
the contrary, the measures should be taken to promote independent, autonomous children's
mobility by adapting traffic environment to children (Šimunović & Ćosić, 2015).
In traffic accidents involving children, the most vulnerable are schoolchildren,
especially as pedestrians. Unlike adults, children have lower height, making them more
difficult to notice in traffic. This problem is particularly emphasized in school zones, near
parked vehicles that reduce children's ability to observe vehicles, and driver visibility.
Children do not have well-developed cognitive and perceptive abilities, and their
behaviour is unpredictable.
Children often make wrong conclusions because they are unable to recognize the
dangers in traffic. Children cannot accurately estimate the speed and distance of a moving
vehicle. Often, they cannot identify the direction the sound is coming from, especially
when located near roads with high traffic volume. They are not able to identify safe places
to cross the street, they do not understand abstract concepts such as traffic safety, etc. To
understand the causes of traffic accidents, it is necessary to have a good knowledge in
physical and psychological children characteristics.
2.

METHODOLOGY

As part of the project "Pedestrian Children Safety in Elementary School Zones", a
survey was conducted to obtain the data and knowledge regarding the behaviour of
pedestrian children and their parents in elementary school zones. The children and parents
of five elementary schools in the City of Zagreb participated in the survey: Janko
Drašković, Kustošija, Savski Gaj, Izidor Kršnjavi and Retkovec. Traffic infrastructure is
different for each school, so for the conduction of the survey and education purposes, the
schools were selected based on the collected accident data in the past five years for the
least safe school zones, which was proved by the largest number of road accidents
involving pedestrians.
A representative sample of 541 schoolchildren and their parents was selected from
approximately 55,000 schoolchildren attending elementary schools in Zagreb. The
maximum limit error is 4% (with a default 95% confidence level). This means that
percentages of individual responses for the entire population, i.e. for all elementary school
children, vary by up to 4% in relation to the real value.
In order to gain insight into the objective behaviour of pedestrian children and drivers
in elementary school zones, a field research was also conducted. The field research was
conducted for the same elementary school zones as in the survey at a sample of 733 drivers
and 432 schoolchildren. To obtain the best results, the field research was carried out in the
morning (7:00 am to 9:00 am) and afternoon peak hours (2:00 pm to 5:00 pm), when traffic
congestion is the worst, both in school zones (picking up and dropping children from
school) and the rest of the transport network (traveling to or from workplace). The weather
conditions during field research were mostly dry, with moderate temperatures.
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Surveys and field researches were conducted in the period from September 2017 to
June 2018. The limitations of the research are based on the design task and the period of
the research. It is necessary to continuously monitor behavioural changes in order to gain
a comprehensive view of the situation and expand the research to a greater number of
schools.
3.

RESEARCH RESULTS

The data on trip modal distribution for children and their parents to school is shown in
Graph 1.

Graph 1. Trip modal distribution (Šimunović, 2018)

Modal distribution shows that the largest number of children are walking to school –
43% of younger children (1st to 4th grade), and 61% of older children (5th to 8th grade).
The second most frequent transport mode is different for these two groups: younger
children travel more often with a private car (about 40%), while older children use public
transport (about 26% of their travels). Cycling and other modes of transport are poorly
distributed, with a total of 3% for older children.
Regarding the distance, more than a half of the children live under distance of one
kilometre (about 59% of younger children and 56% of older children). More than three
kilometres is the travel distance for 10% younger children and 15% older children. Other
children travel between 1 and 3 kilometres to the school.

Graph 2. Distance of residence from school (Šimunović, 2018)
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According to the data from the National Travel Survey UK (Central Statistics Office,
2009), which studies the behaviour of children considering their age and distance of travel,
It is concluded that a very high percentage of children travel on foot at a short distance of
about 1 kilometre (between 83% and 90%). When it comes to middle distances, from 1 to
3 kilometres, there is a change in behaviour, where a noticeable drop in walking is among
the younger generation of schoolchildren to about 31%, while children from the 5th to the
8th grade are still in the majority (62%). Regarding travel distances of more than 3
kilometres, there is a drop to less than 10% of trips done by walking for both children
groups.
4%
5%

Other
The proximity of dangerous roads

29%

22%
16%
14%
16%
10%
17%

Shortcomings of vertical and horizontal…
Shortcomings of pedestrian infrastructure
Unconscious behavior of the driver
Improper parking
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30%

35%
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Graph 3. Traffic safety issues (Šimunović, 2018)

A survey on traffic safety issues was conducted among parents of schoolchildren.
When analysing the obtained results, it is apparent that the two largest problems from the
point of view of a parent are the proximity of the dangerous places and the reckless driver
behaviour. While there is a lack of vertical and horizontal signalization, there are also
disadvantages of pedestrian infrastructure and improper parking present (Wagner et al.,
2005). Although improper parking has posed a problem, nearly 32% of parents said that
they themselves parked their cars on improper places when leaving or picking up their
children from schools, thereby endangering the lives of schoolchildren and other traffic
participants by reducing the visibility on the roads.
Proper parking

75,54%

23,48%

Distractors used when driving

38,32%

61,68%

34,15%

Stop at pedestrian crossing
0%
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Graph 4. Driver behaviour in primary school zones (Šimunović, 2018)
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By comparing the graph representing the objective children behaviour obtained from
field research data regarding traffic lights, it was found that over 15% of children cross
the road when the red light is on. Out of the children who participated in the survey, only
12.3% of children said that they cross the road on red light. Over 18% of children pass the
pedestrian crossing incorrectly. The numbers that speak of the improper road crossing and
traffic light negligence are worrying. It is noticeable that careless crossing (41,8%) of
children were virtually equalized with the correct crossing (58%), which represents a huge
risk for children in traffic. Children using distractors are not concentrated and do not hear
vehicles approaching them as they cross the road. Almost 60% of the children from 5th to
8th grade said they use distractors while travelling to school.

Carefully crossing the pedestrian
crossing

41,8%

Crossing over marked pedestrian
crossings

58,2%

18,4%

15,3%

Respect traffic signals
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84,7%
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Graph 5. Behaviour of children in primary school zones (Šimunović, 2018)

An overview of driver behaviour in primary school zones is shown in Graph 4. Many
behavioural factors have been analysed, where three main factors affecting children safety
and pedestrians in traffic have been identified. It was noticed that over 75% of drivers fail
to observe the rules for parking in school zones, which reduces the ability to track
pedestrians, especially young children. Nearly 62% of them use distractors during driving,
with mobile devices being the most frequent. The devices greatly affect driver
concentration and the ability to notice changes in the traffic environment; in addition, the
response or reflex of the driver when performing a manoeuvre becomes slower. The factor
of stopping in front of a pedestrian crossing when approaching and crossing it is also
considered, where it is noticed that 34% of drivers do not stop in front of pedestrian
crossings in school zones, which can result in a pedestrian accident, especially if there is
(http://www.iloencyclopaedia.org/component/k2/92-56-accidenta
high
risk
prevention/theory-of-accident-causes, 15.12.2018.) of a pedestrian collision when talking
about children whose behaviour is often unpredictable and unmanageable.
4.

DISCUSSION

At high traffic volume, the traffic flow speed is low, and the vehicles often have a stopand-go movement, and often remain stopped at pedestrian crossings, so the children are
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moving between the vehicles to pass the intersection. This mutual mistake of children and
drivers can be very dangerous for children due to their low height, which makes it
impossible for drivers to notice children in time (Šimunović & Ćosić, 2015).
The reasons for accidents to occur are the following: inadequate number of parking
spaces for parents in school zones, lack of areas for temporary stopping when driving
children to school and a lack of adequate public transport (Brčić et al., 2016).
In addition to the behaviour of traffic participants, road infrastructure and traffic flow
characteristics (speed, volume, structure, hazardous pedestrian crossings, illumination,
signalling, inappropriate parking, etc.) are important. Each parameter with its
characteristics affects the possibility of accident occurrence and the consequences
(http://www.pedbikeinfo.org/pbcat_us/, 7.12.2018.).
In order to collect information, the observers recorded children using distractors
(mobile phones, headsets) when crossing the road, with not looking left and right before
entering pedestrian crossings, running or slow crossing over the road, passing and
squeezing between stopped cars, etc. The most common mistake children make is the
neglection of stopping before entering the pedestrian crossing and the neglection of
looking left and right before crossing the road, while the increasingly common problem
becomes the mobile phone usage, and this is more common among children from 5th to
8th grade.
When comparing observations with survey results, it can be concluded that children
have wrong perception of their knowledge of traffic safety, therefore, they need additional
education on traffic safety, both by parents, teachers, and traffic experts. The lack of
education is a quite understandable reason for such behaviour. Younger children are often
led by parents to school, while older children are more independent to choose the way of
crossing the road, which is usually wrong.
5.

CONCLUSIONS

To set a higher level of road safety, it is necessary to implement additional safety
measures. Such measures are usually divided into three categories – engineering, controlpenalisation and education. When implementing such measures, it is necessary to
periodically monitor and analyse progress, and if no progress is made, other measures
must be implemented. Some of the measures recommended to implement in school zones
are:
•
school traffic unit,
•
school transport for children,
•
“walking school bus”,
•
safe routes to schools,
•
other measures, mostly in the form of education.
The school traffic unit is being introduced to increase the safety of children near
elementary schools. The task of the school traffic unit is to inform drivers of the place
where traffic unit members control the children movement over the pedestrian crossing.
There are 162 elementary schools in the City of Zagreb, and only 19 have organized school
traffic units, (11.72%). This is due to the lack of awareness of road traffic safety by the
elementary school’s personnel and insufficient involvement of the local community and
the police in raising the awareness of organizing school traffic units. By organizing the
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school traffic unit, the level of traffic safety is increased in the immediate area of the
primary school.
Transportation to home and to school is organized for school children attending 1st
through 4th grade, living in neighbourhoods located more than three kilometres from the
school, as well as for children attending 5th to 8th grade who live in neighbourhoods
located more than five kilometres from the school. If a child travels to a school from an
area where there is no public transport, or there are roads without sidewalks, the
transportation can be arranged for children regardless of the distance to school. Provision
of transport obligations is the responsibility of local and regional authorities. For all
schoolchildren with disabilities, transportation is provided regardless of distance from
school. This concept is widespread in American cities, whereas in European cities it is
most often seen in rural areas.
The walking school bus (http://guide.saferoutesinfo.org/walking_school_bus/,
14.12.2018.) is a concept where an organised group of children are walking to home or to
school with one or more adults. Initially, it starts from a narrower area of a neighbourhood,
and later it can be expanded to a wider community (city districts) with more children and
more routes, which requires a structured program involving principals and local
community representatives. The safety of children walking to or from school must be
guaranteed with a properly safe transport infrastructure, safe routes must be defined
(http://www.walkingschoolbus.org/, 5.12.2018.) and children need to be educated about
traffic behaviour. The application of a walking school bus is possible when all the
mentioned conditions are met.
The concept of a safe route (http://www.saferoutesinfo.org/, 5.12.2018.) to school is
based on the development of programs and documents aimed at improving the safety of
pedestrian and cyclists where the transport infrastructure does not provide the required
level of safety. These measures include safe route suggestions, infrastructure
improvement, introduction of school patrols at critical intersections, promotion of
unmotorized traffic, introduction of R&D parking spaces close to elementary schools and
school buses. After the adoption of the document, it is necessary to educate children and
parents as well as school staff, monitor the contributions of the measures applied, and to
consider changes if needed. The concept also originates from the USA
(https://www.wsdot.wa.gov/LocalPrograms/SafeRoutes/default.htm, 6.12.2018.) where it
is implemented in many schools, and because of its results in the field of safety of
pedestrians and cyclists it became more attractive in European cities.
The key measure to increase traffic safety is education. As an example of a quality and
proper education, the practice of the educational institutions in Norway has been
recognized, where education of children begins at the earliest age (1 to 2 years). At the
age between 3 and 4, children are practicing walk along the sidewalk and getting
acquainted with traffic signalling. The goal of such a program is that children aged 8 to 15
develop a traffic culture and can start to think critically about messages sent by the media,
related to traffic safety.
The results of the primary schools that have implemented these measures are:
•
improved child safety in the local community,
•
schoolchildren increased awareness about the dangers of road traffic,
•
increased awareness among schoolchildren about responsible behaviour and the
development of respect towards traffic rules,
•
increased awareness of the required staff teaching road safety,
•
increased road safety awareness among the parents.
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By observing the behaviour of children and drivers in traffic, it was noticed that many
children and drivers use a variety of distractors. This greatly worsened road safety, because
it was also noticed that many drivers and children did not respect traffic regulations. The
problem with the lack of parking spaces in the vicinity of the school was noticed in the
driver case, while the most common problem with children was not paying enough
attention to traffic around them.
The survey data showed that almost 58% of children live within 1 kilometre, and that
children and their parents should be encouraged to walk to school to avoid as many
vehicles driving in school zones as possible, which would result in reduced risk of road
accidents.
In future research, it is necessary to analyse in more detail the relations between mode
choice and travel distance for schoolchildren.
6.
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БЕНЧМАРКИНГ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У ЗОНАМА ОСНОВНИХ
ШКОЛА
BENCHMARKING OF ROAD SAFETY OF CHILDREN IN PRIMARY
SCHOOL ZONES
Дарко Петровић1, Милош Тучић2, Бојан Томић3, Марко Јовановић4
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
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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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•

4.

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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PRIMENA KONCEPTA HUMANOG INŽENJERINGA U ZONAMA
ŠKOLA
THE APPLICATION OF THE HUMAN ENGINEERING CONCEPT IN
SCHOOL ZONES
Ana Trpković1, Sreten Jevremović2, Miloš Milosavljević3
Rezime: "Zone škola" se često izdvajaju, kao projektantski i upravljački, veoma zahtevne lokacije.
Najpre zbog karakteristika kretanja, strukture i bezbednosti korisnika u ovim zonama, umirenog
dinamičkog saobraćaja, ali i problema neadekvatno rešenog stacionarnog saobraćaja. Dodatnu
teškoću često predstavljaju i "Zone 30", koje najčešće obuhvataju "Zone škola", ili su im lokacijski
veoma bliske. Iz pomenutih razloga tipična saobraćajna rešenja, koja se oslanjaju isključivo na
upotrebu standardne saobraćajne signalizacije i opreme predviđene domaćom regulativom, ne daju
željeni rezultat po pitanju bezbednog uređenja navedenih zona. S toga je na pomenutim lokacijama
neophodan drugačiji pristup saobraćajnom obilkovanju prostora, uz primenu intuitivno logičnih i
jednostavnih rešenja za sve učesnike u saobraćaju, a posebno za decu, imajući u vidu njihovo
ponašanje i karakteristike. Svetski projektantski trendovi godinama u nazad daju interesantne
odgovore za ove probleme. Ideja koja će biti prikazana u ovom radu je primena Humanog
inženjeringa, koncepta koji se u osnovi fokusira na čoveka i okreće stvarnim zahtevima i
problemima koje imaju korisnici. Cilj rada je da se upoznavanjem sa konceptom Humanog
inženjeringa, ukaže na sve prednosti koje ovakav pristup može da pruži na konkretnim lokacijama.
U radu će takođe biti izvršena analiza mikrolokacije izabrane škole na području grada Beograda, sa
predlogom potencijalnih projektantskih rešenja, u skladu sa konceptom Humanog inženjeringa. Ceo
rad oslanja se na ideju unapređenja komunikacije i bezbednosti učesnika u saobraćaju i stvaranja
komfornog, prijatnog i bezbednog okruženja za sve korisnike.
Ključne reči: zone škola, bezbednost saobraćaja, saobraćajno projektovanje, humani inženjering;
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Abstract: "School Zones" are often distinguished as design and management, very demanding
locations. First of all, due to the characteristics of the movement, structure and safety of users, calm
dynamical traffic, as well as the problem of inadequately resolved stationary traffic. Additional
difficulties are locations of "Zone 30", which most often include "School Zones" or are very close
to their location. For these reasons, typical traffic solutions, which rely solely on the use of standard
traffic signaling and equipment provided by domestic regulations, do not give the desired result
regarding the safe arrangement of these zones. Thus, in these locations, a different approach is
needed, using intuitive logical and simple solutions for all traffic participants, especially for children,
given their behavior and characteristics. World-wide design trends have, for years, provided
interesting answers to these problems. The idea that will be presented in this paper is the application
of Human Engineering, a concept that basically focuses on a user and turns to the real demands and
problems that users have. The aim of the paper is to get acquainted with the mentioned concept,
pointing out all the advantages that such an approach can provide. The paper will also analyze the
microlocation of the selected school in the city of Belgrade, with the proposal of potential design
solutions, in accordance with concept of Human Engineering. The whole work relies on the idea of
improving the communication and safety of participants in traffic and creating safe, comfortable and
pleasant environment for all users.
Keywords: School zone, traffic safety, traffic design, human engineering;

1.

UVOD

Karakteristike škola i njihovog bližeg okruženja tzv. "Zone škola" odražavaju se kroz
više elemenata, od kojih su najznačajniji: lokacija, tip škole u funkciji uzrasta dece koja je
pohađaju i način na koji deca dolaze do škole. U priručnicima koji se bave "Zonama škola"
i uređenjem njihovog okruženja daju se određene preporuke koje savetuju da se škole ne
grade u blizini gradskih arterija i brzih saobraćajnica, kako bi se izbegao direktan konflikt
ranjivih učesnika u saobraćaju (dece) i vozila (Cooner et al, 2004; Dilgir et al, 2007). Ako
se osvrnemo na funkciju gradskih arterija i brzih saobraćajnica, koje u osnovi treba da
obezbede kontinuitet kretanja motornog saobraćaja, potpuno je jasno i opravdano zašto bi
trebalo izbegavati izgradnju škola na takvim lokacijama. Dodatan problem mogu
predstavljati vozila javnog gradskog transporta putnika, kojima se opslužuje škola i za
koja je, u tim situacijama, potrebno obezbediti adekvatan parking ili prostor za
zaustavljanje. Ukoliko se škola ipak izgradi u blizini brzih saobraćajnica, preporuka istih
priručnika je da se ulaz orijentiše na ulice nižeg ranga (Cooner et al, 2004; Dilgir et al,
2007; New Jersey DoT, 2014), kako bi se održali željeni nivo usluge i bezbednosti
saobraćaja. U ovom radu biće analizirana prethodno pomenuta situacija kroz studiju
slučaja na primeru Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Beogradu.
Prilikom ovakvih analiza potrebno je poznavati tipologiju škole, odnosno utvrditi da li
se radi o osnovnim ili srednjim školama. Ono što zapravo određuje tip škole, način
projektovanja i lociranja u prostoru je uzrast dece. Njihove psihofizičke sposobnosti se
razlikuju od starosnog doba, pa je u skladu sa tim celokupan prostor potrebno prilagoditi
upravo tim učesnicima u saobraćaju.
Poznato je da deca veoma teško procenjuju brzinu i udaljenost vozila, dosta sporije
reaguju na nastale opasne situacije, ne prepoznaju i ne mogu da ocene nivo rizika, imaju
uže vidno polje od odraslih (Agran i Winn, 1994; Mohamed et al, 2011), prevashodno ako
se radi o deci starosnog doba od 7 do 12 godina. Ako se tome pridodaju fizičke
karakteristike koje ukazuju da je dečije telo u tom uzrastu u fazi razvoja i bez potpuno
razvijenog koštanog sistema (Olofsson, 2014), jasno je da i povrede koje tada nastanu
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mogu imati dosta teže posledice. Takođe treba imati u vidu i visinu dece, koja je presudna
za njihovo pravovremeno uočavanje od strane vozača, posebno u situacijama kada postoji
ulično parkiranje.
Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima u Članu 163 definiše pojam "Zone škole"
kao: „deo puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole i kao takva obeležena je
odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom“(Zakon o bezbednosti saobraćaja na
putevima, čl. 163). U praksi je česta situacija da školu okružuje više ulica čineći zonu, pa
je u tom smislu praktična primena definicije ograničena. Sa druge strane, nije redak slučaj
da upravo zbog većeg broja ulica koje čine "Zonu škole", dolazi do preklapanja zona.
Naime, često se događa da se "Zona škole" nalazi u okviru "Zone 30" ili se graniči sa
njom, što za posledicu ima ponavljanje saobraćajne signalizacije, tj. poruka koje se
prenose korisnicima. U takvim situacijama može se stvoriti konfuzija kod vozača, što se
negativno odražava na njihovu percepciju okruženja i kredibilitet postavljene
signalizacije.
Dosadašnja praktična iskustva i prethodno nevedeno upućuju na zaključak da su "Zone
škola" specifične lokacije na kojima se zahtevaju viši nivo upravljanja i savremenija i
efikasnija projektantska rešenja. Ono do čega se u svetu, tokom poslednjih decenija došlo,
je set „nestandardnih“ mera, koje se zasnivaju na principima Humanog inženjeringa, a
koje su za pomenute situacije i probleme pružile veoma dobre rezultate.
Ovaj princip koji se, dugi niz godina primenjivao u svetu kao aktivna mera uređenja
prostora, u sebi sadrži niz različitih elemenata i aktivnosti koje se preporučuju kako bi se
formiralo okruženje prihvatljivo, prijatno i bezbedno za sve učesnike u saobraćaju. Cilj
ovog rada je da se kroz primer jedne škole u Beogradu, prikažu potencijalna saobraćajna
rešenja uređenja prostora i efekti primene koncepta Humanog inženjeringa u dosadašnjoj
svetskoj inženjerskoj praksi.
2.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

U radu je sprovedena Case study analiza na primeru Osnovne škole „Vuk Karadžić“,
na osnovu koje je predložen set mera za unapređenje postojećeg stanja. Analizom
postojećeg stanja obuhvaćeni su prostorni, saobraćajni i socijalni kriterijumi u kojima je
poseban akcenat stavljen na: mikrolokaciju škole i njeno okruženje, stacionarni i
dinamički saobraćaj, saobraćajne nezgode, nemotorizovani saobraćaj i način dolaska
učenika do škole.
Metodologijom istraživanja obuhvaćeno je sledeće: saobraćajno-prostorna analiza
mikrolokacije, istraživanje karakteristika saobraćaja, analiza saobraćajnih nezgoda i
ispitivanje stavova korisnika.
Istraživanje saobraćajno-prostornih karakteristika lokacije obavljeno je vizuelnom
inspekcijom u obliku terenskog istraživanja izvršenog u više vremenskih intervala
(vršnom i vanvršnom periodu), tokom novembra meseca 2018. godine. Istraživanjem su
sagledane sledeće karakteristike predmetne lokacije: položaj škole, karakteristike ulične
mreže, pristupačnost, karakteristike stacionarnog saobraćaja, postojeća saobraćajna
signalizacija, režim saobraćaja i karakteristike nemotorizovanih kretanja.
Istraživanje karakteristika saobraćaja obuhvatilo je manuelno brojanje motorizovanih
korisnika na preseku. Brojanje je obavljeno u vršnom satu tokom meseca decembra 2018.
godine, u uslovima dnevne vidljivosti, bez padavina.
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Analizom saobraćajnih nezgoda obuhvaćen je period od tri godine (od 2015. do 2017.
godine), za koji je izvršena: prostorno-vremenska analiza saobraćajnih nezgoda, analiza
saobraćajnih nezgoda prema tipu, posledicama i starosti učesnika u nezgodama. Osnovni
izvor prikupljenih podataka o saobraćajnim nezgodama je Integrisana baza podataka o
obeležjima bezbednosti saobraćaja Agencije za bezbednost saobraćaja.
Anketa korisnika sprovedena je usmenim anketiranjem učenika nižih razreda (od
prvog do četvrtog razreda) sa ukupnim uzorkom od 135 učenika. Anketiranje je obavljeno
tokom decembra. Cilj ankete bio je da se utvrdi način dolaska dece do škole.
Analizirana škola izabrana je po kriterijumima saobraćajnih nezgoda, tipa, lokacije
škole, rasporeda i kategorizacije ulične mreže. Imajući u vidu pomenute kriterijume i
predložena rešenja u radu će biti analiziran samo naznačeni potez Dalmatinske ulice na
kome je realizovan pristup školi u postojećem stanju (Slika 1).

Slika 1. Mikrolokacija i izgled Dalmatinske ulice

3.

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Osnovna škola "Vuk Karadžić" nalazi s u centralnom gradskom području Beograda,
na opštini Palilula. Školu pohađa ukupno 720 učenika, od čega je 352 đaka raspoređeno u
16 odeljenja od prvog do četvrtog razreda. Škola je okružena ulicama: Takovskom i
Džordža Vašingtona koje pripadaju primarnoj mreži, pri čemu Takovska spada u grupu
glavnih gradskih magistrala, a Džordža Vašingtona u grupu gradskih magistrala. Trougao
oko škole, sa severoistoka, zatvara Dalmatinska ulica koja pripada sekundarnoj mreži, a
kategoriše se kao sabirna ulica. Glavni ulaz u školsko dvorište orijentisan je upravo na
Dalmatinsku ulicu, što predstavlja važan element u ovom radu za dalje istraživanje. Na
kraju Dalmatinske u smeru ka Palmotićevoj ulici, sa leve strane, nalazi se predškolska
ustanova „Skadarlija“.
Dalmatinska ulica je, na analiziranom području jednosmerna, u smeru ka Palmotićevoj
ulici, dužine 250m. Parkiranje je organizovano obostrano na kolovozu, duž celog poteza,
sa 56 parking mesta i dva mesta za osobe sa invaliditetom. Pored navedenog postoji i
vanulično parkiranje na levoj strani ulice posmatrano ka Palmotićevoj ulici koje ima 22
parking mesta i jedno mesto za osobe sa invaliditetom. Saobraćajnu signalizaciju u
postojećem stanju čini uobičajen set znakova i oznaka koji se apliciraju u "Zonama škola".
Pored standardne saobraćajne signalizacije u Dalmatinskoj ulici se nalaze elementi za
smirivanje saobraćaja (dva "ležeća policajca"), na početku i na kraju ulice.
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Brojanjem motorizovanog saobraćaja dobijen je protok od 112 vozila u vršnom satu,
sa sto procentnim učešćem putničkih automobila. Iako brojanje nemotorizovanog
saobraćaja nije obuhvaćeno ovim istraživanjem zapažanjima na terenu zaključeno je da se
najveći zahtevi za kretanjem ispostavljaju upravo u jutarnjem i poslepodnevnom vršnom
satu, što je u skladu sa dinamikom školskih aktivnosti.
Na slici 2 prikazana je prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda za period od 2015.
do 2017. godine. U tom periodu, na analiziranom potezu Dalmatinske ulice, dogodilo se
ukupno 8 saobraćajnih nezgoda, od kojih su dve nezgode sa pešacima, starosti 26 i 64
godine. Pomenute dve nezgode spadaju u grupu nezgoda sa lako telesno povređenim
licima, dok su sve ostale nezgode sa materijalnom štetom.
Od ukupnog broja nezgoda 37,5% nezgoda se dogodilo nakon 16h, dok se 25% njih
dogodilo vikendom. Najfrekventniji dan je bio utorak tokom koga se dogodilo 37,5%
nezgoda. Takođe je važno napomenuti da, iako nema saobraćajnih nezgoda u kojima su
učestvovala deca, njihov ukupan broj, za pomenuti prostorno-vremenski raspon, jasno
ukazuje na alarmantnost situacije, posebno imajući u vidu da su se nezgode dogodile u
"Zoni škole".

Slika 2. Prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda

Anketom učenika obuhvaćeno je 38,3% đaka od prvog do četvrtog razreda od ukupno
352 učenika. Rezultati ukazuju da najveći broj dece dolazi peške do škole (51,8%), dok je
najmanji procenat dolazaka javnim gradskim transportom putnika (7,4%). Ipak, veliki
procenat anketiranih učenika (40,8%) do škole stiže automobilom. Sa jedne strane taj
procenat je potrebno smanjiti, u čemu bi podsticajnu ulogu imao sam koncept predloženog
rešenja, dok sa druge strane rezultati ankete ukazuju na značaj pešačke infrastrukture, koju
je potrebno obezbediti kako bi se i pešacima pružili podjednaki uslovi učešća u saobraćaju.
4.

PREDLOG REŠENJA

Tokom analiziranja postojećeg stanja razmatrana je implementacija različitih
projektantskih rešenja. Primeri inostrane prakse usmerili su na koncept Humanog
inženjeringa koji granu inženjerstva i sve njegove podsisteme okreće ka čoveku i njegovim
stvarnim potrebama. Ovaj princip zapravo predstavlja skup saobraćajnih, urbanističkih,
građevinskih, arhitektonskih i drugih mera sa ciljem formiranja jedinstvenog, bezbednog,
ambijentalno prihvatljivog i podjednako dostupnog prostora za sve korisnike.
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Osnovni kriterijumi koje bi trebalo uzeti u obzir prilikom razmatranja navedenog
koncepta su protok u vršnom satu, brzina kretanja vozila i intenzitet pršačkih kretanja.
Ukoliko se radi o pretežno rezidencijalnim zonama, "Zonama škola" ili urbanim zonama
sa različitim sadržajima atrakcije, gde je protok do 600 ili najviše 1000voz/h, brzina
kretanja do 30km/h, sa većim intenzitetom pešačkih kretanja, inostrana literatura
preporučuje uvođenje određenog vida integrisanih ulica (Grey i Siddal 2012; Sutcliffe,
2009). Jedno od rešenja u ovom radu zasnovano je upravo na formiranju integrisane ulice
na potezu Dalmatinske, između Takovske i ulice Džordža Vašingtona.
Pored navednih, koncept Humanog inženjeringa u posebnu grupu svrstava mere za
uređenje ulične scene. U njih spadaju ozelenjavanje niskim rastinjem ili drvoredom duž
ulice, kojim se 'oživljava' prostor i stvara ambijentalna ispunjenost (Moody i Melia, 2014).
U standardni ulični mobilijar svrstavaju se elementi za sedenje koji imaju veliki uticaj na
ukupno vreme provedeno u ovakvim zonama. Ulična rasveta takođe spada u obavezne
elemente, s obzirom da je pokazano da osvetljene ulice imaju niži stepen kriminala, dok
se korisnici osećaju sigurnije, posebno u noćnim uslovima (Department of Transport,
2005).
Posebna pažnja mora se posvetiti osobama sa određenom vrstom invaliditeta kojima
bi trebalo obezbediti adekvatnu infrastrukturu i podršku, kako bi svi korisnici imali
podjednako pravo i mogućnost za učešće u saobraćaju. Kompletiranje ambijentalne slike
trebalo bi biti uređenje fasada obližnjih objekata ili njihova celokupna rekonstrukcija.
Specifičnosti lokacije razmatrane škole ukazuju na različite mogućnosti u iznalaženju
adekvatnog projektantskog rešenja. U nastavku su prikazana dva saobraćajna koncepta
koja se mogu primeniti. Prvo rešenje zasniva se na projektovanju integrisane ulice bez
segregacije motorizovanih i nemotorizovanih korisnika, u kojoj bi se, prema iskustvima
inostranih istraživanja, redukovala saobraćajna signalizacija, odnosno njen broj bi se sveo
na neophodni zakonski minimum. Takvo uređenje za posledicu ima povećanu pažnju i
obazrivost učesnika u saobraćaju i podstiče na njihovu međusobnu komunikaciju, posebno
na raskrsnicama, koje se često karakterišu kao lokacije sa većim rizikom nastanaka
saobraćajnih nezgoda (Department of Transport, 2010).
Drugo rešenje predstavlja dosta radikalniji pristup s obzirom da se bazira na potpunom
zatvaranju ulice za motorizovan saobraćaj4. U tom smislu Dalmatinska ulica bi postala
prostor namenjen prvenstveno pešacima, biciklistima i ostalim tipovima nemotorizovanih
korisnika sa sadržajima namenjenim njihovoj relaksaciji i odmoru.
4.1.

Idejno rešenje br. 1

Na slici 3 dato je idejno rešenje preuređenja Dalmatinske ulice u integrisanu, sa
prikazom 3D modela ulaza u novoprojektovanu ulicu.
U prilog primeni rešenja integrisane ulice je aktuelno saobraćajno opterećenje, koje se
nalazi u preporučenim granicama do 600 voz/h. Drugi kriterijum je dužina Dalmatinske
ulice od 250m, koja se takođe nalazi u granicama preporučenih vrednosti do 400m (SDCD,
2011).
Sa slike 3 se može se videti uređenje ulaza u Dalmatinsku ulicu i jedina tri saobraćajna
znaka u novoprojektovanom stanju (III-2.1, III-28 i III-29)(Pravilnik o saobraćajnoj
signalizaciji, čl. 35). Na samom ulazu je posebno naznačen pešački prelaz izrađen od
drugačijeg materijala nego što je sam kolovoz ulice. Sa leve i desne strane u ulici nalazi
4

Izuzetak su vozila hitnih i komunalnih službi kojima bi po potrebi bio dozvoljen i omogućen prilaz
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se prostor namenjen isključivo zaustavljanju vozila koja dovoze i/ili odvoze decu iz škole.
Jedna od prednost ovog rešenja ogleda se upravo u pomenutoj stavci, s obzirom da je veliki
procenat dece (40,8%) do škole dovezen automobilom, kome je u toj situaciji takav prostor
neophodan. Sa ulaza u školsko dvorište uklonjeni su stubići i „ležeći policajci“, dok je
određen broj uličnih parking mesta ukinut, kako bi se prostor dodatno rasteretio
stacionarnog saobraćaja.

Slika 3. Idejno rešenje projektovanja integrisane ulice

Brzina u ulici je fizički ograničena do 30km/h, tako što je vozačima data dužina
preglednosti do maksimalno 24m. Iskustva stranih zemalja pokazala su da je dužina
preglednosti do 24m dovoljna kako bi se onemogućilo kretanje brzinama većim od 30km/h
(SDCD, 2011). Na slici 3 se mogu uočiti tri elemenata koja su doprinela stvaranju
pomenute dužine preglednosti: horizontalna zakrivljenost ulice, naizmenično parkiranje i
naizmenično postavljeni drvoredi.
Postojeći režim saobraćaja omogućavao je vozilima samo desno skretanje iz
Dalmatinske ulice u Palmotićevu. S obzirom da je u postojećem stanju geometrija
Dalmatinske ulice dozvoljavala i kretanje pravo u ulicu Džordža Vašingtona, iako je to
saobraćajnom signalizacijom zabranjeno, u novoprojektovanom rešenju je izvršeno
kanalisanje tokova u desnom skretanju u skladu sa režimom saobraćaja. Na taj način
sprečava se nebezbedno ponašanje vozača, koje je primećeno tokom terenskog
istraživanja.
Cela ulica je projektovana tako da se umesto standardnog asfaltnog zastora koristi
zastor od kocke, ploče i sl. jer je pokazano da takvi materijali utiču na smanjenje prosečne
brzine od 4 do 7km/h (Department of Transport, 2009). Trotoarima je zamenjen površinski
sloj i povećana je širina. Minimalna širina trotoara na pojedinim mestima u samoj "Zoni
škole", sada je 1.6m, umesto 1m koliko je iznosila u postojećem stanju. S obzirom da
između Dalmatinske i Takovske ulice postoji jasan stepen segregacije, a trotoari i kolovoz
u Dalmatinskoj ulici su bez segregacije, potrebno je koristiti materijale različitih boja i
oblika kako bi se napravila jasna razlika u površinama (Department of Transport, 2005),
a u skladu sa inostranim preporukama.
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4.2.

Idejno rešenje br. 2

Na slici 4 dat je prikaz idejnog rešenja u kome se Dalmatinska ulica potpuno zatvara
za motorizovan saobraćaj.

Slika 4. Idejno rešenje projektovanja ulice za nemotorizovan saobraćaj

Sa slike 4 može se uočiti početak Dalmatinske ulice, koji je uređen tako da se vozila
zaustavljaju samo radi primanja ili predaje putnika/dece. Potencijalno kretanje vozila
označeno je strelicom. Ulaz je, kao i u prvom rešenju, u određenom stepenu segregacije u
odnosu na Takovsku ulicu. Na početku ulice postavljeno je obostrano parkiralište za
bicikle, a odmah iza njega uređen je ulaz u školsko dvorište. S obzirom da domaća
regulativa, u ovakvim situacijama, ne raspolaže adekvatnom saobraćajnom
signalizacijom, preporuka je da se ulaz u navedeni prostor obeleži saobraćajnim znakom
III-26, prema važećem Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji.
Posebna pažnja usmerena je na uređenje uličnog mobilijara i ozelenjavanje radi
unapređenja ambijentalnog izgleda ulice. Sa slike 4 može se videti uređenje prostora
ispred dva uslužno-ugostiteljska objekta, kao i uređenje prostora za sedenje duž cele ulice,
u cilju pružanja prijatnog okruženja za odmor i rekreaciju nemotorizovanih učesnika u
saobraćaju. U tom kontekstu važno je napomenuti da je i vanulično parkiralište takođe
preuređeno u prostor namenjen pomenutim korisnicima.
Slika 4 daje i prikaz uređenja krajnjeg dela Dalmatinske ulice koji je transformisan po
istom principu kao i njen početak, odnosno formiran je prostor isključivo za zaustavljanje
vozila radi primanja ili predaje putnika/dece. Takođe je posebno naznačen i uređen prostor
za ulazak u dečiji vrtić „Skadarlija“, koji se nalazi sa desne strane gledajući ka
Palmotićevoj ulici.
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Celokupno predstavljeno rešenje uređenja Dalmatinske ulice rađeno je sa ciljem
isticanja njene nove primarne funkcije koja se ogleda u opsluživanju nemotorizovanih
korisnika i stvaranju bezbednog, prijatnog i komfornog prostora.
5.

ZAKLJUČAK

Iako na našim prostorima Humani inženjering kao koncept još uvek nije zaživeo,
rezultati nakon implementacije u svetskoj inženjerskoj praksi, ohrabruju na njegovu
primenu, posebno ako se u obzir uzme činjenica da u Srbiji postoji veliki broja "Zona
škola" koje imaju potencijala za ovakav način uređenja prostora i povećanje sigurnosti i
bezbednosti najmlađih učesnika u saobraćaju.
Inostrana iskustva ukazala su na niz različitih pozitivnih efekata među kojima su
najvažniji unapređenje nivoa bezbednosti saobraćaja, održavanje i unapređenje
efikasnosti, povećanje tržišne vrednosti uređenog prostora i podizanje nivoa zadovljstva
korisnika. Od pomenutih efekata veoma važno mesto zauzima element međusobne
komunikacije učesnika u saobraćaju, koji je posebno naglašen na lokacijama poput "Zona
škola". Koncept Humanog inženjeringa daje preporuke kako i na koji način se može uticati
na bolju interakciju korisnika, što bi se moglo okarakterisati kao još jedan značajan
pozitivan efekat primene ovog koncepta na našim prostorima.
Na razmatranom primeru Osnovne škole „Vuk Karadžić“ predstavljene su mogućnosti
za redizajn i primenu ovih ideja u lokalnom okruženju. Naravno, pre bilo kakvih
konkretnih mera i aktivnosti potrebno je sprovesti detaljnu proveru bezbednosti
saobraćaja, istraživanja karakteristika saobraćajnih tokova, lokacijskih mogućnosti,
analize okruženja, izvorno-ciljnih kretanja, ograničenja primene, što je za potrebe ovog
rada na konkretnoj lokaciji i urađeno. Potrebno je podvući značaj analize stavova svih
zainteresovanih strana (rezidenata, korisnika, menadžmenta ispitivanih zona itd.),
odnosno savetovanja i upoznavanja korisnika sa potencijalnim izmenama, uz uzajamno
uvažavanje i poštovanje njihovih ideja i predloga.
Na kraju, autori usmeravaju na detaljno analiziranje inostranih iskustva, preporuka i
dokumenata sa ciljem izrade pravne regulative koja bi dala osnov za primenu mera
prikazanih u ovom radu. Posebno važan korak u toj analizi predstavlja sinteza znanja i
dobre prakse kako bi se formirali prvi domaći priručnici u oblasti Humanog inženjeringa.
6.
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