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Резиме: Систем безбедности саобраћаја је циљ свим институцијама које у свом саставу имају
возни парк и врше превоз путника и терета било за сопствене или за потребе других. Такав
систем безбедности саобраћаја подразумева низ активности, са тежиштем на превентивним,
којима се утиче да број саобраћајних незгода буде мањи, да буде нижи степен повређивања
и мања висина материјалне штете. Стање безбедности саобраћаја се у Војсци Србије
непрекидно прати, а на основу периодичних анализа и оцена дефинишу се превентивне мере.
С обзиром да се безбедност саобраћаја не може посматрати изоловано, већ у оквиру
окружења и амбијента у којем се тежи унапредити, део ових превентивних мера се у
потпуности не може реализовати без одговарајуће сарадње са локалним заједницама. У раду
су приказани неки од карактеристичних примера сарадње Војске Србије и локалних заједница
у области безбедности саобраћаја. Осим што је указано на могућности имплементације
сличних облика сарадње у различитим компанијама и државним органима, дате су смернице
за даље развијање сарадње Војске Србије и локалних заједница.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, сарадња, Војска Србије, локална заједница.
Abstract: The traffic safety system is the ambition of all institutions that have a fleet in its
composition and carry out the transport of passengers and cargo for their own needs or for the needs
of others. Such a traffic safety system involves a range of activities (with a focus on preventive
measures) which will reduce the number of traffic accidents and reduce the level of injuries and the
material damage in traffic accidents. Traffic safety is continuously monitored in the Serbian Armed
1

Драгиша Зинаја, дипл. инж. саобраћаја, ВП 1102 Београд, zinajad@eunet.rs
сц Горан Добрић, дипл. инж. саобраћаја, ВП 5019/4 Краљево, dobrikv@gmail.com
3
мр Игор Милановић, дипл. инж. саобраћаја, Центар МО Врање, igormvr@gmail.com
4
др Жељко Ранковић, дипл. инж. саобраћаја, ВП 1102 Београд, rankovic.zeljko@gmail.com
2

101

Драгиша Зинаја, Горан Добрић, Игор Милановић, Жељко Ранковић
УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА КРОЗ САРАДЊУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ЛОКАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

Forces, and preventive measures are defined on the basis of periodic analyzes and evaluations. Since
traffic safety cannot be contemplated in isolation, but in an environment and an ambience in which
it wants to be improved, part of these preventive measures cannot be fully implemented without
proper cooperation with the local community. The paper presents some of the typical examples of
cooperation between the Serbian Armed Forces and the local community in the field of traffic safety.
Apart from pointing out the possibility of implementing similar forms of cooperation in various
companies and state bodies, guidelines for further development of cooperation between the Serbian
Armed Forces and local communities are given as well.
Keywords: traffic safety, cooperation, The Serbian Armed Forces, local community.

1.

УВОД

Према општој теорији система, сваки систем је, са одређеног аспекта
посматрања, у временски зависној релацији или функционалној зависности са
другим системима. У том смислу даље се може говорити о припадности система,
као елемента, систему вишег нивоа организованости и о интеракцији система са
окружењем. Међусобна повезаност елемената, њихова хијерархичност, усмереност
ка реализацији циља, предвидивост понашања, способност прилагођавања
промењивим утицајима и тежња ка равнотежном стању – балансу различитих
утицаја унутар и ван система захтевају да се систем увек посматра као целина.
Војска Србије, као целина, представља велики систем који обезбеђује
самосталност у функционисању, техничко – технолошко јединство и могућност
повезивања са другим системима. Једна од основних функција циља у овом великом
систему је функција „Саобраћај и транспорт“ при чему саобраћајна служба Војске
Србије представља посебан део система намењен за реализацију задатака ове
функције.
Реализацијом задатака функције „Саобраћај и транспорт“, у најопштијем
смислу, задовољавају се потребе за кретањем и превозом људи и средстава –
постиже се да људи и/или средства, у одређеном времену и обиму, буду на
дефинисаном месту ради извршавања неке обавезе – задатка. Основни захтев који
се при томе поставља је да се кретање и превоз људи и средстава реализује без
нежељених догађаја, што посматрано само са аспекта саобраћајне струке значи –
без саобраћајних незгода. Ово се постиже реализацијом низа превентивних
активности усмерених на све факторе безбедности саобраћаја тако да се,
системским приступом и даљом декомпозицијом система на елементе, може
издвојити подсистем безбедности саобраћаја који има за циљ да број саобраћајних
незгода војних учесника у саобраћају буде што мањи, да буде нижи степен
повређивања и мања висина материјалне штете.
Безбедност саобраћаја зависи од окружења и амбијента у којем се саобраћај
одвија, тако да систем безбедности саобраћаја у Војсци Србије, осим непрекидне
интеракције са окружењем, мора бити и функционално повезан са другим
системима.
Нормативни оквир за функционално повезивање ради унапређења стања
безбедности војних учесника у саобраћају дат је у посебном подзаконском акту правилнику којим се уређују мере безбедности војних учесника у саобраћају на
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путевима.5 Прописано је да се сарадња успоставља за обезбеђење услова и
унапређење безбедности војних учесника у саобраћају, по нивоима организовања
Војске Србије: са надлежним министарствима и институцијама у области саобраћаја
– на стратегијском нивоу, односно са органима локалне самоуправе надлежним за
безбедност саобраћаја – на оперативном и тактичком нивоу. Посебан облик сарадње
представља учешће у раду Европске комисије за безбедност саобраћаја у оружаним
снагама (енгл. European Commission for Road Safety in the Armed Forces - ECRAF)
кроз коју се између земаља учесница остварује сарадња у вези безбедности војних
учесника у саобраћају и врши размена знања и искустава.
Основно полазиште при успостављању било кога од наведених облика сарадње
је отвореност субјеката за размену знања, информација и искустава у области
безбедности саобраћаја и јасна дефинисаност надлежности у систему безбедности
саобраћаја у Републици Србији. Само на тај начин се кроз сарадњу може остварити
обострани бенефит.
Примери сарадње Војске Србије са органима локалне заједнице у области
безбедности саобраћаја су бројни. Уместо таксативног набрајања, у раду су
представљени неки од примера добре праксе и резултата који су остварени кроз
сарадњу.
Повод за израду рада су закључци са седнице Савета за безбедност војних
учесника у саобраћају6, која је одржана у децембру 2018. године у Београду, и на
којој је између осталог закључено да се сарадњом остварени резултати и примери
добре праксе презентују на стручним скуповима. Циљ рада је да се укаже на
могућности даљег развоја сарадње Војске Србије и локалних заједница, као и да се
понуде одговарајућа искуства корисна за унапређење професионалне праксе.
Суштина рада је у његовом апликативном карактеру тако да, осим за Војску
Србије, има свој значај и за друге субјекте који теже унапређењу безбедности
саобраћаја (пре свега државне органе али и компаније) јер указује на могућности
имплементације сличних облика сарадње у безбедности саобраћаја.
2.

КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРИМЕРИ САРАДЊЕ

Сарадња Војске Србије са локалном заједницом у области безбедности
саобраћаја остварује се по више сегмената, који се по принципу сродности могу
груписати као:
 ангажовање припадника Војске Србије у раду Савету за безбедност
саобраћаја на путевима, на локалном нивоу,
 популаризација безбедности у саобраћају,
5

Правилник о безбедности војних учесника у саобраћају на путевима („Службени војни лист“ број
10/14), члан 10. и 11.
6
Савет за безбедност војних учесника у саобраћају је по први пут у Министарству одбране формиран
2006. године, ради разматрања питања која се односе на организацију система безбедности војних
учесника у саобраћају, праћење система безбедности у Републици Србији и утицаја на безбедност војних
учесника у саобраћају, покретање кампања, предлагање мера и препорука за побољшање безбедности
војних учесника у саобраћају. Саветом данас председава заменик начелника Генералштаба Војске
Србије, а поред војних лица чланови савета су и представници Агенције за безбедност саобраћаја
Републике Србије, МУП-а Републике Србије, Саобраћајног факултета у Београду и Факултета техничких
наука у Новом Саду. (прим. аут.)
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 сарадња у области саобраћајно – техничког уређења прилаза – улаза у војне
објекте.
2.1.

Учешће у раду Савета за безбедност саобраћаја на путевима

Као карактеристичан пример где су припадници Војске Србије дали свој велики
допринос у повећању нивоа безбедности саобраћаја на локалном нивоу, може се
издвојити пример сарадње у граду Врање.
Савет за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Врања, од свог
формирања, у свом сазиву има припаднике Војске Србије – официре саобраћајне
службе. Официри укључени у рад Савета су своје стечено искуство тежили да
примене и размене са другим колегама, а све у циљу побољшања укупног нивоа
безбедности саобраћаја у граду Врање, где лоцирају јединице Војске Србије и где
уједно и живи велики број њених припадника.
Највећи допринос дат је у едукацији младих лица, ученика трећих разреда
средњих школа (Слика 1.- лево) и студената првих година високошколских установа
у Врању. Овај облик едукације реализован је од краја 2013. до 2018. године, а од пет
предавача који су изабрани за рад са младима, тројица су били официри Војске
Србије. Реализованом едукацијом остварени су значајни резултати у погледу
унапређења безбедности младих у саобраћају на територији Врања (види шире:
Милановић et al, 2016:207).

Слика 1. Детаљи са реализованих предавања:
у Економско-трговинској школи у Врању, 2014. година (лево) и
у селу Топлац са возачима трактора, 2015. година (десно).

Поред активности у вези едукације младих, припадници Војске Србије као
чланови Савета учествовали су у више активности од којих се може издвојити:
едукација возача трактора на територији града (Слика 1.- десно); учешће у раду
екипе за израду Елабората безбедности саобраћаја за основне школе на територији
града и израда пројектног задатка за уређење зона тих школа; учешће у организацији
снимања промотивних спотова за повећање безбедности у саобраћају; учешће у
организацији више промотивних акција на повећању безбедности у саобраћају са
Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике Србије, Техничком школом из
Врања, Црвеним крстом из Врања, Полицијском управом Врање, удружењима
возача двоточкаша, основним школама из Врања и др; учешће у едукацији учитеља
и васпитача у циљу правилног рада са децом; гостовања и давање изјава медијима у
вези повећања безбедности у саобраћају; учешће у организацији школских и
градских такмичења; заједничко учешће на конференцијама о безбедности
саобраћаја и др.
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С друге стране, учешће у раду Савета за безбедност саобраћаја на путевима
омогућило је да јединице Војске Србије у Врању реализују садржајније превентивне
мере за унапређење безбедности војних учесника у саобраћају и да те мере уједно
буду усклађене са мерама које се реализују на локалном нивоу. Ови напори су на
нивоу града Врања препознати, а у знак добре сарадње, град Врање је помогао у
саобраћајном уређењу затворених војних површина – кроз донације знакова,
односно кроз постављање саобраћајне сигнализације – уређење улаза у војне
објекте.
Посматрано са војно – стручног аспекта, описани пример сарадње у Врању
веродостојно осликава начин на који циљеви војне организације на локалном нивоу
могу бити усклађени са циљевима локалне заједнице. Успостављањем и
одржавањем одговарајућих стручних веза остварена је сарадња и координација
заједничког ангажовања ради истовремене подршке командовању (унапређење
безбедности војних учесника у саобраћају), с једне стране, и подршке органима
локалне заједнице (популаризација и подршка реализацији мера за унапређење
безбедности саобраћаја на локалном нивоу), с друге стране.
Описани пример успешне сарадње у Врању, осим за јединице Војске Србије,
може бити користан и за субјекте других организација приликом успостављања
сарадње у области безбедности саобраћаја на локалном нивоу у својим срединама.
2.2.

Популаризација безбедности у саобраћају

Војска Србије је у 2018. години, по други пут за редом, обележила Дан
безбедности војних учесника у саобраћају, а централна манифестација је оба пута
организована била у Краљеву. Разлог за ово је више него очигледан ако се у обзир
узме вишедеценијска традиција обуке кадра саобраћајне службе у Краљеву.
Један од основних циљева обележавања Дана безбедности војних учесника у
саобраћају је популаризација безбедности у саобраћају, а учешће представника
локалне заједнице у Краљеву у обележавању овог дана свакако је допринело да
планиране активности буду квалитетније и потпуније реализоване. Захваљујући
сарадњи са Електро – саобраћајном техничком школом (ЕСТШ) „Никола Тесла“ из
Краљева, припадници Војске Србије су били у могућности да користе симулаторе
„коса раван“ и симулатор превртања возила и да на тај начин практично пробају и
упознају се са свим позитивним ефектима које пружају заштитни системи у возилу.

Слика 2. Сарадња са ЕСТШ „Никола Тесла“ у Краљеву.

Посебно је значајно што су симулаторе овом приликом користили и кадети Војне
академије (Слика 2.) који се школују за једног од основних носиоца реализације
превентивних мера за унапређење безбедности саобраћаја у Војсци Србије. Поред
тога, може се рећи да су значај и корист од симулатора увидели и надлежни
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руководиоци. У том смислу подржана је идеја за развој сопственог симулатора
превртања возила који би симулирао превртање војног теренског возила за превоз
лица, развој тренажера за обуку у познавању војног моторног возила за вучу и
транспорт, а планира се и набавка одређених симулатора, као готовог производа, са
домаћег и иностраног тржишта.
Успешна сарадња Војске Србије и локалне заједнице у Краљеву реализована је
и у оквиру припреме Првог међународног такмичења војних возача. Органи локалне
заједнице су несебичним ангажовањем првенствено помогли у уређењу полигона
„Берановац“ и припреми такмичарских стаза за реализацију такмичења на
међународном нивоу.7 Захваљујући овој помоћи, такмичење је успешно
реализовано што потврђују добијене високе оцене, како на националном тако и на
међународном нивоу, али и медијска пажња која је била посвећена такмичењу.
Посебно задовољство припадницима Војске Србије је била могућност да у оквиру
Дана високих званица, који је организован у склопу такмичења, угосте
представнике локалне самоуправе и ученике основних и средњих школа из
Краљева.
Имајући у виду расположиве људске и материјалне ресурсе Војске Србије у
јединици за обуку кадра саобраћајне службе у Краљеву, може се констатовати да
постоји простор за даље развијање сарадње са локалном заједницом. Неки од
препознатих, могућих облика сарадње за будући период односе се на сарадњу у
саобраћајном образовању и васпитању; организовању тренинга безбедне вожње за
младе возаче (возаче који имају пробну возачку дозволу) на полигону „Берановац“;
сарадњу у области транспорта опасне робе; даље унапређење сарадње са средњим
школама (нарочито школама која школују
ученике саобраћајног профила
образовања) кроз наставне посете, реализацију семинара, израду стручних радова и
др.
2.3.

Примери уређења прилаза – улаза у војне објекте

Проблематика саобраћајно – техничког уређења прилаза – улаза у војне објекте
и уређења саобраћајница унутар војних објеката разматрана је и на V стручном
скупу „Безбедност војни учесника у саобраћају“.8
Том приликом је, након извршене анализе безбедности војних пешака у
саобраћају, констатовано да се предузимањем саобраћајно – техничких мера за
заштиту пешака може смањити број настрадалих, а као једна од мера за унапређење
безбедности предложено је саобраћајно уређење прилаза и улаза у војне објекте
(Булајић et al, 2011:2-66).
Неки од примера у којима је кроз сарадњу са локалном заједницом ова
превентивна мера реализована су:
7

Прво међународно такмичење војних возача реализовано је од 14. до 17. маја 2018. године у Краљеву.
На такмичењу су поред екипа Војске Србије, учешће узеле екипе из Аустрије, Босне и Херцеговине,
Мађарске и Руске Федерације. По својим садржајима (провера знања из познавања саобраћајних правила
и прописа, савладавање полигона са препрекама и савладавање теренске стазе са вештачким препрекама),
такмичење представља јединствен догађај и планирано је да се током 2019. године организује Друго
међународно такмичење војних возача. (прим. аут.)
8
Стручни скуп је у организацији Министарства одбране одржан 26. маја 2011. године на Војној
академији у Београду. (прим. аут.)
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 Уређење на државном путу IIA реда, ознака пута 108,9 у близини Бачке
Тополе. На овом путу се, ван насеља, налази војни објекат. Војни објекат се
састоји од две целине, које се налазе непосредно уз пут, с обе стране пута
(Слика 3.).
Несметано одвијање процеса рада у овом војном објекту захтева да војна
лица, у својству пешака, више пута у току дана имају потребу да пређу пут.
Из овог разлога, јединица Војске Србије надлежна за предметни објекат
покренула је иницијативу за постављање саобраћајне сигнализације, којом би
се омогућило безбедно и несметано одвијање саобраћаја на делу пута који
пролази покрај војног објекта.

Слика 3. Саобраћајна сигнализација на делу пута Бачка Топола – Кула.

У сарадњи са надлежним органима локалне заједнице постављена је
хоризонтална и вертикална сигнализација којом се за моторна возила
забрањује претицање на делу пута који пролази поред војног објекта, а
посебно је обележен пешачки прелаз (Слика 3.). На овај начин пешацима је
омогућено да лакше и безбедније пређу преко пута и да своје радне задатке
извршавају на безбеднији начин.
 У Београду (улица Војводе Степе, код броја 445), постављена су средства за
успоравање саобраћаја (вештачке избочине – „лежећи полицајци“, Слика 4.).
Учесници у друмском саобраћају на овај начин смањују своју брзину кретања
пре наиласка на пешачке прелазе које користе пешаци ради преласка
коловоза након што изађу из средстава јавног градског превоза, односно ради
доласка до стајалишта градског превоза.

Слика 4. Успоравање саобраћаја у ул. Војводе Степе, Београд
(лево – стање 2015. год, средина и десно – стање 2018. год).

Успоравање саобраћаја на овом делу пута од значаја је за безбедност војних
учесника у саобраћају – пешака, запослених у војном објекту који се налази у
непосредној близини, али и за запослене у „Велефарм“ а.д. Београд.

9
Бачка Топола – Кула – Деспотово – Силбаш – Бачка Паланка – државна граница са Хрватском (гранични
прелаз Бачка Паланка). Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 105/2013
и 119/2013), члан 6.
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Заједничко за ове и сличне примере је да се Војска Србије јавља као предлагач
за спровођење мере ради унапређења безбедности саобраћаја, односно као субјект
који је идентификовао и указао на локацију са проблемом, најчешће у непосредној
близини војног објекта.
Постоје и други примери – да је идентификовано и указано на локацију која није
непосредно уз војни објекат. Број оваквих случајева је значајно мањи и они се
углавном односе на ситуације када јединице Војске Србије, у дужем временском
периоду, извршавају задатке ван мирнодопских локација – карактеристичан пример
било је ангажовање на обезбеђењу државне границе током мигрантске кризе 2016.
године када је предложено неколико мера ради унапређења безбедности саобраћаја
у различитим деловима Републике Србије.
Осим у улози предлагача, Војска Србије на локалном нивоу може бити
укључена и у даљи поступак по поднетом предлогу, у смислу доношења решења
које ће бити ефикасно у решавању проблема, економски исплативо и у складу са
свим стручним нормативима (види шире: www.abs.gov.rs, 23.12.2018. године Приручник 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, страна 87 - 94). У том смислу ангажовати би се могао
кадар саобраћајне службе из надлежних организацијских састава Војске Србије.
3.

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА САРАДЊЕ

Анализом описаних примера сарадње Војске Србије и локалне заједнице, увиђа
се да је сарадња по садржају и обиму различита (чак и кад се сагледавају само
карактеристични примери); да је евидентно постојање простора за даље унапређење
и развој, и да се углавном могу истаћи појединци који су личним ентузијазмом и
упорношћу заслужни за остварене резултате на локалном нивоу.
Уместо појединачног (личног) ангажовања у појединим локалним заједницама,
сарадња би се могла проширити тако да се стручни органи Војске Србије укључе у
рад Савета за безбедност саобраћаја локалне заједнице у циљу унапређења
безбедности саобраћаја у локалним заједницама где се војни објекти налазе, али и
унапређењу безбедности војних учесника у саобраћају генерално (Управа за
логистику ГШ ВС, 2018:4).
Учешћем у раду Савета за безбедност саобраћаја на локалном нивоу пре свега
би се успоставила линија стручне сарадње, као предуслов за било који други облик
сарадње. На тај начин би се значајно олакшала координација активности у вези
унапређења безбедности саобраћаја, бољег искоришћења расположивих ресурса и
остварења циљева од обостраног интереса (Ранковић et al, 2018:127).
У том случају, ефективно и рационално би било централизовано усмеравање
активности сарадње команди – јединица – установе Војске Србије у области
безбедности саобраћаја, од стране Савета за безбедност војних учесника у
саобраћају и децентрализовано извршење ових активности кроз сарадњу на
локалном нивоу.
Неки од потенцијалних могућности за унапређење сарадње су већ поменуте:
популаризација безбедности саобраћаја; сарадња у саобраћајном образовању и
васпитању; организовању тренинга безбедне вожње за младе возаче; унапређење
сарадње са школама и образовним установама, тежишно оним које школују –
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образују кадар саобраћајног профила, кроз реализацију семинара, израду стручних
радова, и сл.; саобраћајно – техничко уређење прилаза – улаза у војне објекте и др.
Простор за сарадњу постоји и у области управљања транспортом опасне робе,
ванредног војног превоза, кретања војних колона и сл., а интензивирањем сарадње
могле би се појавити и друге могућности за унапређење тако да оно што је до сада
препознато не мора бити и коначно.
4.

ЗАКЉУЧАК

Сарадња Војске Србије и локалне заједнице у области безбедности саобраћаја је
начин на који се циљеви војне организације на локалном нивоу могу ускладити са
циљевима друштвене заједнице, а примери добре праксе су алати који су
примењиви и за друге државне органе, организације и компаније.
Анализа карактеристичних облика сарадње Војске Србије и локалне заједнице
показује да постоји простор за проширење и надоградњу. Основ за проширење
сарадње представља даље успостављање линија сарадње стручних органа Војске
Србије и органа локалне заједнице за унапређење безбедности саобраћаја, у
локалним заједницама где се војни објекти налазе.
Усмеравање активности сарадње команди – јединица – установе Војске Србије у
области безбедности саобраћаја се може реализовати централизовано, преко Савета
за безбедност војних учесника у саобраћају, а сама реализација децентрализовано –
извршењем ових активности кроз сарадњу на локалном нивоу.
Успостављањем линија стручне сарадње и централизованим усмеравањем
активности значајно би се олакшала координација и остварило би се боље
искоришћење расположивих ресурса ради остварења циљева од обостраног
интереса у вези унапређења безбедности саобраћаја.
Приказани примери сарадње Војске Србије и локалних заједница могу
послужити као идеја и пример за сарадњу у области безбедности саобраћаја између
других државних органа и институција и локалних заједница, али и између локалних
заједница.
5.
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