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ИБС - Индикатор безбедности саобраћаја.
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ПРЕДГОВОР
Конференција ''Безбедност саобраћаја у локалној заједници'' је постала препознатљива
на мапи стручних скупова из области безбедности саобраћаја. Из године у годину све
више стручњака се окупља и расправља о темама значајним за локалне заједнице,
размењују искуства и расправљају о бројним проблемима и начинима њиховог
превазилажења.
У претходном периоду смо представили различита знања и практична искуства у
безбедности саобраћаја. Препознали смо и похвалили бројне добре иницијативе на
државном и локалном нивоу, које су допринеле унапређењу безбедности саобраћаја.
Аргументовано смо критиковали нерад и пропусте у раду. Истицали смо пропусте у
примени прописа, а нарочито пропусте у коришћења средстава намењених унапређењу
безбедности саобраћаја. Допринели смо формирању локалних тела за безбедност
саобраћаја у многим градовима и општинама, подржавали припрему и реализацију
годишњих Програма безбедности саобраћаја, подстицали рад владиних институција,
охрабрили оживљавање невладиног сектора ...
Промовисали смо најважније међународне документе и иницијативе у безбедности
саобраћаја. Успоставили смо и унапредили мапирање ризика по локалним заједницама
које је, данас, широко прихваћено у региону и у Европи. У овом Зборнику радова смо
посебну пажњу посветили картама најважнијих индикатора безбедности саобраћаја.
Стварамо услове за нови, на науци заснован, концепт управљања безбедношћу
саобраћаја, на основу индикатора перформанси безбедности саобраћаја.
Дали смо допринос припреми прве националне ''Стратегије безбедности саобраћаја на
путевима Републике Србије 2015-20201''. У жељи да заоштримо одговорност за
безбедност саобраћаја, од ове године ћемо традиционалној анализи стања безбедности
саобраћаја додати упоредну анализу постигнутих резултата са зацртаним циљевима у
националној стратегији.
У току 2015 године, у Србији је погинуло 100 лица више него што је то стратегијом било
предвиђено2. Нису остварени ни други Стратегијом дефинисани циљеви, у погледу
коначних исхода (број незгода, број повређених и укупни друштвено-економски
трошкови незгода много су већи од предвиђених), нити у погледу индикатора
перформанси (употреба сигурносних појасева, дечијих седишта и кацига, прекорачење
брзине, вожња под утицајем алкохола итд.). Овај неуспех је резултат лошег рада и
захтева научну анализу и припрему и спровођење добро осмишљеног система мера и
активности, на свим нивоима. Неопходно је спровести веома важне системске мере
унапређења безбедности саобраћаја и унапредити координацију и кооперацију у раду
најважнијих субјеката. Надамо се да ће ова конференција допринети унапређењу рада
на локалном нивоу и достизању амбициозних циљева из националне Стратегије
безбедности саобраћаја.
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Уместо предвиђених 510 погинулих лица, у 2015 је било преко 600 погинулих.

FOREWORD
Conference “Road safety in local communities” has become recognizable on the map of expert
meetings in the field of road safety. From year to year more and more experts are gathering
and discussing the topics of importance for local communities, share experiences and discuss
various problems and ways to overcome them.
In the past we have presented various knowledge and practical experiences in road safety. We
have recognized and commended numerous good initiatives at the state and local level, that
have contributed to improvement of road safety. We are giving argumented criticism to the
negligence and omissions in the work. We have pointed out omissions in the application of
regulations, especially omissions in the use of funds intended for improvement of road safety.
We have contributed to formation of local bodies for road safety in many cities and
municipalities, supported the preparation and implementation of annual Traffic Safety
Program, encouraged the work of government institutions, encouraged a revival of the NGO
sector...
We have promoted the most important international documents and initiatives in road safety.
We have established and improved risk mapping in local communities, which is now widely
accepted in the region and in Europe. In this Proceedings, we devoted special attention to the
maps of the most important indicators of road safety. We create the conditions for a new,
science-based, concept of road safety management, based on the performance indicators of
road safety.
We have contributed to the preparation of the first National “Strategy for road traffic safety in
the Republic of Serbia 2015-20203''. In an effort to tighten the responsibility for road safety,
within the traditional analysis of the traffic safety situation, since this year, we will add
comparative analysis of the results achieved with the objectives set by the national strategy.

In Serbia, during the 2015, more than 100 people were killed in traffic accidents than
predicted by Strategy4. Other Strategy defined goals have not been achieved in terms of
final outcome (number of traffic accidents, number of injured and total socio-economic
costs are much higher than predicted), neither in terms of performance indicators (use of
seat belts, child car seats, helmet wearing, speeding, driving under the influence of alcohol
etc.). This failure is the result of poor performance and requires scientific analysis,
preparation and implementation of well thought out system of measures and activities at
all levels. It's necessary to carry out very important systemic measures to improve road
safety and enhance coordination and cooperation in the work of the most important
subjects. We hope that this Conference will contribute to the improvement of work on the
local level and to achievement of ambitious goals set by the National Strategy for road
traffic safety.

ORGANIZING COMMITTEE
Chairman
Doc. Miladin Nešić, PhD, T.E.
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05 No. 344-1721/2015-1 (Official Gazette RS, from 20 july 2015)
Instead of planned 510 persons killed, in 2015 over 600 persons were killed in traffic accident.
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ЗНАЧАЈ И УЛОГА УНИВЕРЗИТЕТА
У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
IMPORTANCE AND THE ROLE OF THE UNIVERSITY
IN THE FIELD OF ROAD SAFETY
Небојша Бојовић1, Далибор Пешић2,
Радомир Мијаиловић3, Петар Миросављевић4
Резиме: Академска заједница је вековима имала велики утицај на дешавања у друштву, а
високошколско образовање представља основ његовог напредовања. Са тим у вези,
универзитет представља стециште и покретач је свих друштвено одговорних активности, које
за циљ имају креирање квалитетнијег и бољег живота сваког појединца, па самим тим и
друштва. Када се говори о безбедности друмског саобраћаја, универзитет и академски
грађани морају својим активностима, али и својим понашањем да буду пример свим
осталима. Осим тога, универзитет мора креирати такав систем свог функционисања, који ће
уважити сва права сваког појединца и својим деловањем створити безбедно и социјално
одговорно друштво. У овом раду приказан је значај и улога универзитета у безбедности
саобраћаја, са посебним освртом на безбедност саобраћаја у локалним заједницама.
Кључне речи: универзитет, значај и улога, безбедност саобраћаја
Abstract: The academic community, for centuries, had a major impact on developments in society
and university education is the basis for the progress of every society. In this regard, the university
is a meeting place and driving force of all socially responsible activities, aimed at creating a quality
and better life of every individual, and therefore of society. When we talk about road safety, the
university and academics have their activities, but also their behavior has to be an example to all
others. In addition, the university has to create such a system of its functioning, which will take into
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account all the rights of each individual and with their actions university has to create a safe and
socially responsible society. In this paper, the importance and role of universities in road safety, with
special emphasis on traffic safety in local communities, was presented.
Keywords: university, importance and role, road safety.

1.

УВОД

Сваке године у свету између 1,2 и 1,3 милиона људи смртно страда у
саобраћајним незгодама и око 50 милиона људи бива повређено (WHO, 2013). У
Србији је, са друге стране, током 2014. године смртно страдало 536, тешко
повређено 3.275 а лако повређено скоро 15.000 људи (преузето са сајта Агенције за
безбедност саобраћаја Републике Србије: http://www.abs.gov.rs/statisticki-izvestaji).
Штета проузрокована овим саобраћајним незгодама у Србији се мери стотинама
милиона евра. Због тога су саобраћајне незгоде проблем пре свега здравственог
сектора, затим економског сектора, али и свих других, а посебно проблем сваког
појединца. У напорима да се свакодневно унапреди стање безбедности саобраћаја,
сви, институције али и појединци, морају се удружити са истим циљем – да спрече
страдања у саобраћају.
''… Универзитет је институција која се, са пуним правом, сматра једним од
највећих доприноса народа Европе светском културном наслеђу. Делатности
којима се бави, високо образовање и научно-истраживачки рад, су делатности од
јавног интереса и одвијају се у оквирима утврђеним одговарајућим законским
прописима ...'' (преузето са сајта Универзитета у Београду: http://www.bg.ac.rs/).
Посебно је важно истаћи да је Универзитет стециште знања и образовања и
покретач је скоро свих важних друштвено одговорних манифестација. Наиме,
Универзитет својим деловањем у областима за које је надлежан, развија, промовише
и помаже развој друштва, узимајући у обзир све вредности једног човека као
појединца, првенствено његов живот, али и друштва у целини. Са тим у вези,
Универзитет својим напорима, кроз образовање, али и кроз развој основних и
примењених истраживања, свакодневно доприноси развоју и квалитету живота.
Свако у својој области, у мањој или већој мери, доприноси спречавању страдања у
саобраћајним незгодама. Ту су медицински факултет, саобраћајни факултет,
машински факултет, грађевински факултет, али и сви остали, јер знања која се стичу
на Универзитету су у данашње време извор различитих могућности, али
првенствено намењена квалитетнијем и богатијем животу сваког појединца.
Када се говори о безбедности друмског саобраћаја, универзитет и академски
грађани морају својим активностима, али и својим понашањем да буду пример свим
осталима. Осим тога, универзитет мора креирати такав систем свог функционисања,
који ће уважити сва права сваког појединца и својим деловањем створити безбедно
и социјално одговорно друштво.
У овом раду приказан је значај и улога универзитета у безбедности саобраћаја,
са посебним освртом на безбедност саобраћаја у локалним заједницама.
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2.
2.1.

ЗНАЧАЈ И УЛОГА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Састав и основне делатности Универзитета

Универзитет се бави високим образовањем и научноистраживачким радом, који
су од јавног интереса и одвијају се у оквирима утврђеним одговарајућим прописима.
Прописи у чијим оквирима се креће Универзитет је Закон који се односи на високо
образовање, Статут Универзитета и мноштво правилника, који уређују поједине
области функционисања Универзитета.
Универзитет у свом саставу има високошколске јединице са својством правног
лица и без тога својства. Високошколске јединице са својством правног лица су
факултети и научни институти. Високошколске јединице без својства правног лица
су: универзитетски центри; универзитетске катедре; факултети које оснива
Универзитет;
централна
универзитетска
библиотека;
универзитетске
истраживачко-развојне јединице; и друге организационе јединице чијом се
делатношћу обезбеђују целовитост и потребан стандард остваривања
универзитетских задатака, у складу с актом о оснивању.
Универзитет чине факултети, разврстани према научним пољима у групације
факултета, и то:
1) групација друштвено-хуманистичких наука;
2) групација медицинских наука;
3) групација природно-математичких наука;
4) групација техничко-технолошких наука.
Факултети организују и изводе високошколске студијске програме у складу са
својом матичношћу, која произлази из акредитованог студијског програма
факултета, а на основу одлуке Сената.
У оквиру делатности високог образовања, Универзитет обавља
научноистраживачку, експертско-консултантску и издавачку делатност, а може
обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати научноистраживачког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет
наставе.
Научно-истраживачки рад Института се реализује кроз: основна, примењена и
развојна истраживања и оспособљавање, обуку и едукацију кадрова и трећих лица
за примену резултата основних, примењених и развојних истраживања.
Основна истраживања чине теоријски или експериментални рад предузет
првенствено ради освајања нових знања или откривања области истраживања, са
дугорочним циљевима примене.
Примењена истраживања чине стваралачки рад заснован на резултатима
основних истраживања, који се предузима ради решавања одређених практичних
проблема.
Развојна истраживања чине стваралачки рад заснован на резултатима основних
и примењених истраживања предузет у циљу освајања производње нових или
побољшања постојећих поступака, система и услуга.
Оспособљавање, обука и едукација кадрова и трећих лица за примену резултата
основних, примењених и развојних истраживања подразумева теоријски и
практични трансфер најновијих научних, стручних и технолошких достигнућа у
области за коју је матичан Универзитет.
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Развој и унапређење општег цивилизацијског нивоа друштва није могуће без
константног развоја научно-истраживачке делатности, која кроз систематски
стваралачки рад осваја нова знања и резултате имплементира у свим областима
друштвеног развоја, укључујући развој и примену нових технологија. Један од
значајних услова за привредни и друштвени развој Републике Србије представља
унапређење, развој и међународна конкурентност привредних грана.
2.2.

Универзитет и привредна грана саобраћаја

Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет у свом домену научноистраживачке делатности реализује, развија и примењује научна и стручна
достигнућа у привредној грани свих видова саобраћаја и то области саобраћаја,
транспорта, комуникација и логистике. Научно-истраживачка делатност се
првенствено остварује кроз основна, примењена и развојна истраживања из области
саобраћаја, транспорта, комуникација и логистике, као и других области ради
развијања теоријске мисли и примене резултата научних сазнања.
Основни циљеви научно-истраживачког рада представљају и основни делокруг
рада ове делатности на Саобраћајном факултету која се спроводи у циљу:
реализације основних, примењених и развојних истраживања, као и других научних
и стручних активности везаних за научни развој како Универзитета у Београду, тако
и Саобраћајног факултета, али и за потребе широког спектра институција из области
саобраћаја, транспорта, комуникација и логистике.
Са друге стране, континуални и квалитетни развој научно-истраживачког
подмлатка у циљу стварања одрживог развоја наставно-образовног процеса и
научно-истраживачке делатности, као и стварање, развој и усавршавања кадрова за
потребе саобраћајно-транспортне привреде Србије и других научно-истраживачких
институција у земљи и иностранству, представља такође основу развоја научне
области саобраћаја а самим тим и утиче на будућност привредне гране саобраћаја.
Посебан део развоја научне области се остварује кроз реализације научноистраживачких пројеката у оквиру међународне научне, културне и просветне
сарадње, на основу реализације научно-истраживачких пројеката на основу уговора
и споразума о дугорочној научно-истраживачкој сарадњи са правним лицима у
земљи и иностранству.
Коначно, организовање научних и стручних конференција, скупова, семинара,
курсева и других облика и садржаја научног и стручног рада, ради унапређења и
развоја кадрова у институцијама у земљи и иностранству представља својеврсну
активност како Универзитета, тако и Саобраћајног факултета. Наиме, наставно и
ненаставно особље, својим компетенцијама, доказаним како у међународним, тако
и у домаћим оквирима, безрезервно, посвећено и на веома високим нивоима
учествују у организовању наведених догађаја као организатори, чланови одбора
(научних, програмских, организационих), аутори и коаутори радова, уредници,
администрација, итд.
Неопходно је нагласити да и други факултети, поред Саобраћајног факултета,
мањим или већим делом учествују такође у активностима који се односе на
саобраћај. Наиме, као примери могу се навести да се машинска струка бави
возилима, грађевинска струка саобраћајницама, медицинска струка превенцијом и
збрињавањем повређених, архитекте и планери организовањем простора и
повезивањем основних животних функција, шумарство развојем хортикултуре, итд.
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У данашње време, под утицајем спољних фактора, имајући у виду новонастале
околностима, као и под утицајем екстремних поремећаја у окружењу, насталим пре
свега светском економском кризом, ради развоја система одрживог саобраћаја у
свим гранама саобраћаја неопходно је задржати досадашњи правац развоја научне
области саобраћаја на Универзитету. Да би се то спровело неопходно је прецизно
уредити, снажно стимулисати и промовисати научно-истраживачку делатност, која
се налази у процесу трансформације у свим аспектима функционисања,
организације и управљања. У складу са савременим трендовима, као и потребама
окружења, организациони делови Саобраћајног факултета надлежни за научноистраживачку и образовану делатност, спроводе активности реструктурирања и
редизајнирања, односно прилагођавања новонасталим околностима, у циљу
стварања квалитетног и ефикасног сервиса свим наставницима и сарадницима, а све
ради стварања услова да Саобраћајни факултет дугорочно буде поуздан партнер
клијентима уз прихватљиве и конкурентне услове на отвореном тржишту.
Данас се делатност научно-истраживачког и образовног рада на Саобраћајном
факултету реализује преко следећих активности:
• организовање наставе на свим нивоима студија (основне академске,
мастер академске и докторске академске студије) – оспособљавање и
усавршавање научно-истраживачког подмлатка кроз припремање и
усавршавање кадрова за научно-истраживачки рад кроз све нивое
студија;
• учешће у пројектима чији је директни или индиректни корисник
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, израда пројеката
у области саобраћаја, транспорта, комуникација и логистике чији су
корисници Република Србија, земље региона и остале међународне
институције;
• израда пројеката трансфера знања из домена технике и технологије,
планирања, пројектовања, организације, експлоатације и управљања у
сектору саобраћаја, транспорта, комуникација и логистике који се раде
за потребе локалних управа и различитих институција;
• ревизије планова, студија, пројеката, експертиза у земљи и
иностранству, итд.
2.3.

Универзитет и безбедност друмског саобраћаја

Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, између осталог, школује
дипломиране инжењере саобраћаја различитих профила, како на основним, тако и
на мастер и докторским студијама, који својим радом доприносе друштву. Осим
безбедности друмског саобраћаја, као модула који је специфично и најуже повезан
за безбедност друмског саобраћаја, ту су и други модули: саобраћајни, транспортни,
железница, ваздушни, водни, логистика, пошта и телекомуникације. Сваки од тих
модула, у мањој или већој мери доприносе унапређењу безбедности друмског
саобраћаја у Републици Србији. Наставно особље Саобраћајног факултета,
свакодневно, својим радом и посвећеношћу, доприноси ширењу позитивних
ставова о безбедном учествовању у саобраћају међу најширом лепезом јавности,
почев од политичке, па преко стручне до најшире јавности.
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Као и у свим другим областима, тако и у безбедности друмског саобраћаја,
научно-образовне установе су одговорне за ефикасан трансфер знања и искустава,
за развој знања, развој и тестирање модела. Поред тога, када се ради о безбедности
саобраћаја, одговорне су за непрекидно праћење стања безбедности саобраћаја, за
пројектовање мера и њихово праћење, кроз мерење ефикасности и непрестано
усавршавање.
Научне установе (универзитети, научни институти, високе школе итд.),
универзитетски наставници и други научни радници, а посебно они којима је уска
специјалност безбедност друмског саобраћаја, морају непрекидно одржавати
комуникацију са светом, али и са свим субјектима безбедности саобраћаја у земљи.
Научници врше преношење и промоцију најновијих знања и искустава у
безбедности саобраћаја, кроз писање радова за научне и стручне часописе,
организовање научно-стручних скупова, пружањем подршке медијима и другим
субјектима у тумачењу проблема безбедности саобраћаја. Коначно, став у светској
научној јавности, који је прихваћен и на Универзитету и на Саобраћајном факултету
је да напредак у безбедности саобраћаја мора бити заснован на науци и
достигнућима науке. Данас на Саобраћајном факултету, посебна пажња се посвећује
тзв. ''примењеној науци'' (eng. Applied Science) и због тога су развијена и постоје
веома употребљива, верификована знања, која је значајно организовано преузимати
и што ефикасније примењивати у пракси.
Имајући претходно наведено у виду, ради унапређења безбедности друмског
саобраћаја и креирања одрживог система безбедности друмског саобраћаја, могуће
је систематизовати кључне активности Универзитета и Саобраћајног факултета, али
и осталих високошколских установа:
• едукација – високошколско образовање и креирање квалитетних
кадрова спремних да одговоре највећим захтевима како привреде, тако
и научно-истраживачким активностима;
• трансфер знања из земље и иностранства;
• развој нових знања и технологија;
• развој и тестирање модела;
• реализација истраживања, студија, пројеката и других активности у
сврху унапређења науке, али и за потребе привреде домаћих и
међународних клијената, и кроз реализацију развојних и апликативних
истраживања;
• организовање различитих облика скупова ради размене најновијих
научних, технолошких и практичних знања;
• примена мултидисциплинарног приступа;
• примена са једне стране принципа свеобухватности, а са друге стране
принципа специјализације;
• оснивање и рад квалификованих лабораторија и центара;
• научно-истраживачки рад у истраживачким центрима и институтима;
• развој и специјализација различитих области и струка;
• учествовање у комисијама, телима, одборима, радним групама и др., за
припремање нормативних аката;
• промовисање безбедног понашања у саобраћају, кроз медије, али и
својим личним примером;
• живот и рад са свешћу о безбедности саобраћаја, итд.
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2.4.

Универзитет и безбедности саобраћаја у локалној заједници

Улога Универзитета у безбедности саобраћаја у локалној заједници је, имајући у
виду све претходно наведено, заиста велика. Почев од тога да је Универзитет својом
локацијом део неке локалне заједнице, па све то тога да је, ипак, највећи број
активности, које Универзитет реализује, везано за неку од локалних заједница.
Активности у безбедности саобраћаја се реализују у локалним заједницама. Кадар
који се образује на Универзитету наставља свој рад у локалним заједницама.
Пројекти, студије и истраживања, које реализује Универзитет, реализују се у
највећој мери у и за потребе локалне заједнице. Активно је учешће академске
заједнице и Универзитета у различитим координационим телима за безбедност
саобраћаја на локалном нивоу. Посебно је активно учешће академске заједнице кроз
удружења и невладине организације на унапређењу сегмената безбедности
друмског саобраћаја. Коначно, поред свих осталих важних активности у домену
рада Универзитета на унапређењу безбедности друмског саобраћаја, Универзитет је
организатор и/или учесник највећег броја скупова који третирају тематику друмског
саобраћаја, а посебно безбедност друмског саобраћаја. Ови скупови, семинари,
конференције имају за циљ, да поред трансфера знања и размене научних, стручних
и практичних искустава, промовишу безбедност у саобраћају међу свим јавностима,
почев од политичке, преко научне и стручне до најшире јавности и то како на
националном, тако и на локалном нивоу.
3.

ЗАКЉУЧАК

Успех Универзитета се мери не само бројем свршених студената на различитим
нивоима студија већ и утицајем на све остале сфере живота кроз унапређење
друштва у целини, а самим тим и квалитета живота сваког појединца. Универзитет
је вековима био покретач свих друштвено одговорних активности, па самим тим у
данашње време и активностима у вези безбедности друмског саобраћаја.
Универзитет и академски грађани својим активностима (образовање кадра за даљи
научно-истраживачки и практичан рад, трансфер и развој нових знања, итд.), али и
својим понашањем треба да буду пример свим осталим јавностима.
Универзитет, а посебно Саобраћајни факултет су, својим досадашњим
активностима, показали да се посвећеношћу може утицати на безбедност друмског
саобраћаја и на националном и на локалном нивоу.
4.
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА УГРОЖЕНОСТИ МЛАДИХ ВОЗАЧА У
СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
COMPARATIVE ANALYSIS RISK OF YOUNG DRIVERS IN SERBIA
AND THE EUROPEAN UNION
Далибор Пешић1, Милан Вујанић2, Борис Антић3, Емир Смаиловић4
Резиме: Млади до 25 година чине десетину становништва у свету. Међутим, посматрано
према броју настрадалих возача у саобраћају, млади до 25 година чине четвртину погинулих
возача. У свету, саобраћајне незгоде су водећи узрочник смртног страдања младих мушког
пола од 15 до 29 година, а други највећи узрочник смртног страдања свих младих од 15 до 29
година (WHO, 2013). Истраживања у Сједињеним Америчким Државама и Холандији
показују да на сваких 10 страдалих младих возача страда и 13 путника учесника у незгодама
повезаним са младим возачима (ОECD, 2006). Чак и у земљама које имају развијен систем
управљања безбедношћу саобраћаја, постоје значајни проблеми повезани са младим
возачима и тежином последица саобраћајних незгода са учешћем младих. Посматрано за
период од 2001 до 2010. године, јави ризик младих до 30 година, у Србији износи 153
погинула на милион младих становника, а што је изнад просека 27 земаља Европске уније,
где јавни ризик младих просечно износи 136. У овом раду извршена је упоредна анализа
угрожености младих у Србији са земљама у региону и земљама Европске уније. Извршена је
анализа кључних фактора ризика повезаних са младим возачима, угроженост према
годинама, полу и начину учешћа младих у саобраћајним незгодама.
Кључне речи: млади возачи, фактори ризика, јавни ризик младих, узраст;
Abstract: Young people under 25 years of stage-tenth of the world population. However, taken
from the number of casualties in traffic drivers, young people up to 25 make up a quarter of the
Доцент, Др., Пешић Далибор, дипл. инж. саобраћаја, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд,
Србија, d.pesic@sf.bg.ac.rs
2 Проф., Др., Вујанић Милан, дипл. инж. саобраћаја, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд,
Србија, m.vujanic@sf.bg.ac.rs
3
Доцент, Др., Антић Борис, дипл. инж. саобраћаја, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд,
Србија, b.antic@sf.bg.ac.rs
4
Смаиловић Емир, дипл. инж. саобраћаја, сарадник, Институт Саобраћајног факултета, Војводе Степе
305, Београд, Србија, smailovicemir@gmail.com
1

9

Далибор Пешић, Милан Вујанић, Борис Антић, Емир Смаиловић
УГРОЖЕНОСТ МЛАДИХ ВОЗАЧА У СРБИЈИ

killed driver. Worldwide, road crashes are the leading cause of death caused young males aged 15
to 29 years, and the second largest cause of death occurring all young people aged 15 to 29 years
(WHO, 2013). Research in the United States and the Netherlands have shown that for every 10
young drivers killed and 13 passengers hurt participants in incidents related to young drivers
(OECD, 2006). Even in countries that have a developed system of traffic safety management, there
are significant problems associated with young drivers and severity of traffic accidents, with the
participation of young people. Research for the period from 2001 to 2010, told the risk of young
people up to 30 years in Serbia amounts to 153 killed per million young inhabitants, which is above
the average of 27 European Union countries, where young people deaths per million young
inhabitants is 136. In this paper is research the comparative analysis of the risk of young people in
Serbia with the regional countries and European Union countries. The analysis of the key risk factors
associated with young drivers, risk according to age, sex and mode of participation of young people
in traffic accident.
Keywords: young drivers, risk factors, young people deaths per million young inhabitants, age

1.

УВОД

Млади до 25 година чине десетину становништва у свету. Међутим, посматрано
према броју настрадалих возача у саобраћају, млади до 25 година чине четвртину
погинулих возача. Mлади возачи нису опасни само за себе. Истраживања у
Сједињеним Америчким Државама и Холандији показују да на сваких 10 страдалих
младих возача страда и 13 путника учесника у незгодама повезаним са младим
возачима (OECD, 2006).
Чак и у земљама које имају развијен систем управљања безбедношћу саобраћаја,
велики број младих возача страда у саобраћају. Тако, у земљама OECD-а, страдање
младих возача двоструко је веће у односу на старије возаче.
Страдање младих возача мушког пола је три пута већа у односу на младе возаче
женског пола. Ризик младих возача мушког пола у односу на старије возаче
порастао у великом броју земаља у протеклим деценијама. На пример, у Великој
Британији, 1994. године стопа страдања младих возача мушког пола била је 4,5 пута
већа у односу на возаче старости од 30 до 59 година, док је тај однос у 2002. години
порастао и износио седам пута (OECD, 2006).
Copper et al. (1995) истраживали су учешће возача у саобраћајним незгода у
зависности од искуства, при чему су дошли до закључка да се број незгода са
учешћем младих возача смањује са повећањем година возачког искуства. Поред
наведеног Copper et al. (1995) у истраживању наводе да возачи старости 16 година
имају највећи ризик учешћа у саобраћајним незгодама. Слично истраживање
спровео је Cartensen (2002) у Данској и дошао до закључка да разлике учешћа у
броју саобраћајних незгода међу возачима почетницима и старијим возачима
нестају након две године.
Истраживања Maycock (2002); Maycock et al. (1991) показују да је недостатак
искуства најважнији узрок повећаног учешћа младих возача у саобраћајним
незгодама. Аутори у свом истраживању наводе и да без обзира на старост возача
почетника, повећано учешће возача почетника у саобраћајним незгодама је
последица неискуства. Истраживања у Норвешкој на узорку од 1000 младих возача
(Sagberg, 2000) су показала да након првих осам месеци самосталног управљања
возилом долази до смањења броја незгода код половине возача.
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2.

РИЗИК МЛАДИХ ВОЗАЧА

Од земаља Европске уније, посматрано у апсолутним бројевима за период од
2001 до 2010 године, највише младих (од 15 до 30 година) погинуло је у
саобраћајним незгодама у Немачкој, затим следе Француска и Велика Британија.
Најмање младих погинулих у саобраћајним незгодама у периоду од 2001 до 2010
године било је у Естонији, Норвешкој и Финској.
Међутим, апсолутни бројеви не представљају значајан параметар за утврђивање
угрожености младих у саобраћају. Због тога је извршена анализа тренда страдања
младих у саобраћају од 2001 до 2010 године. Ако се посматра просечно годишње
смањење броја погинулих младих у саобраћају, од 2001 до 2010 године, резултати
показују да је најмање смањење остварено у Србији, затим Финској, Хрватској и
Грчкој. За посматрани период највеће просечно годишње смањење погинулих
младих у саобраћају остварено је у Естонији и Словенији. Просечно годишње
смањење броја погинулих младих у саобраћају на нивоу Европске уније износи 7%.
Најзначајнији показатељ угрожености младих у саобраћају представља јавни
ризик младих, који се изражава као однос броја погинулих младих узраста од 15 до
30 година у саобраћајним незгодама на милион становника младих узраста од 15 до
30 година.

153

162

165

165

Естонија

Француска

Хрватска*

193

Словенија

153

Аустрија

97

136

Србија

95

120

Немачка

79

108

Финска

76

Холандија

100

Шведска

150

Велика…

200

192

Белгија

234

250

Грчка

Норвешка

0

ЕУ 27

50

Слика 1. Просечан јавни ризик младих за период од 2001. до 2010. године (ETSC, 2012)

Посматрано према јавном ризику младих, Србија се налази у средини у односу
на посматране земље Европске уније. Тако, јавни ризик смртног страдања младих у
саобраћају у Србији износи 153 и већи је од просека смртног страдања младих у
Европској унији који износи 136. Најмањи јавни ризик смртног страдања младих од
15 до 30 година, у саобраћају имају Шведска, Холандија, Норвешка и Велика
Британија, док највећи јавни ризик имају млади у Грчкој, Словенији и Белгији
(Слика 1).
Најмање просечно годишње смањење ризика страдања младих у саобраћају од
2001 до 2010 године остварено је у Грчкој, свега 1%, затим следи Хрватска са 3,6%
и Финска са 3,9%. Највеће просечно годишње смањење јавног ризика младих у
периоду од 2001 до 2010 године остварено је у Естонији, Немачкој, Шведској и
Холандији.
Млади мушког пола у Европи најчешће страдају као возачи или путници у
возилима. Тако, просечно у Европи приближно две трећине младих мушког пола
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погинулих у саобраћајним незгодама чине возачи или путници у возилу. У свим
посматраним земљама Европске уније, највећи број погинулих младих мушког пола
у саобраћају чине возачи, што посебно наглашава потребу постепеног укључивања
младих у самостално управљање возилом. Више од 20% младих погинулих у
саобраћајним незгодама чине путници у возилима у Великој Британији, Финској,
Норвешкој и Словенији.
Табела 1. Јавни ризик младих (бр. погинулих на милион младих 15-30 год.) за
посматране земље од 2001. до 2010. године (ETSC, 2012)
Земља

2001

2002

2003

2004

2005

Немачка
166
165
155
134
115
Велика
108
111
115
105
105
Британија
Француска
254
231
178
172
167
Белгија
261
239
209
209
176
Аустрија
206
188
183
176
160
Холандија
103
116
105
85
69
Финска
141
115
95
126
103
Шведска
103
98
91
82
73
Естонија
201
245
174
128
155
Норвешка
107
134
101
113
95
Грчка
264
211
238
248
254
ЕУ 27 (без
Литваније и
178
167
156
146
141
Бугарске)
Хрватска*
165
180
187
176
161
Словенија
255
202
190
193
225
Србија**
203
144
141
155
141
*- подаци се односе на младе од 18 до 34 године
** ризик младих за Србију је израчунат на основу процене да у
обзиром на податке Републичког завода за статистику

% промена
(20012010)
-8,7%

2006

2007

2008

2009

2010

107

104

97

85

74

101

90

75

65

139
176
135
64
112
78
189
82
250

137
183
142
73
122
77
227
75
246

129
155
129
63
96
61
128
92
223

128
124
111
66
94
55
111
80
218

117
99
48
79
41
58
73
186

-7,9%
-7,7%
-7,5%
-8,1%
-3,9%
-8,3%
-9,4%
-5,2%
-1,0%

129

129

117

102

91

-6,7%

159
240
160

187
264
177

185
161
162

149
122
139

103
79
105

-3,6%
-8,1%
-5,4%

-6,5%

Србији има око 1.430.000 младих од 15 до 30 године, а с

Значајан проценат младих мушког пола у Европи смртно страдају и као возачи
мотоцикала. Тако, 25,2% у Француској, 21,8% у Немачкој, 21,3% у Великој
Британији младих мушког пола смртно страдају као мотоциклисти. Угрожене групе
младих мушког пола, у зависности од начина учешћа у саобраћајним незгодама, су
мопедисти у Француској, Холандији и Естонији и пешаци у Великој Британији.
Слично као код младих мушког пола и млади женског пола у Европи најчешће
страдају у саобраћају као возачи или путници у возилу. Тако, у Европи више од две
трећине смртно страдалих младих женског пола чине возачи или путници у возилу.
Међутим, за разлику од младих мушког пола, млади женског пола у Европи
нешто више страдају као путници. Тако, је у Норвешкој, Словенији, Великој
Британији, Финској и Естонији већи проценат страдалих младих женског пола у
својству путника у возилу у односу на возаче. Млади женског пола у Холандији као
бициклисти или мопедисти су више угрожени у односу на вршњаке у осталим
земљама Европске уније, као и млади пешаци женског пола у Великој Британији,
Немачкој, Аустрији и Естонији у односу на вршњаке у осталим земљама Европске
уније.
Саобраћај представља један од највећих узрочника смртног страдања у Европи.
Тако, у Словенији приближно сваки трећи изгубљени млади живот се везује за
последице саобраћајних незгода. Саобраћај као узрок смртног страдања младих се
истиче и у осталим земљама Европске уније: нпр. у Белгији 29,7% погинулих
младих су узроковале саобраћајне незгоде, затим 27,1% у Француској, 26% у
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26,0%

24,8%

24,1%

20%

20,8%

16,7%

16,6%

16,1%

15,2%

13,4%

Естонија

27,1%

Шведска

29,7%

Норвешка

32,0%

30%

Финска

40%

Велика
Британија

Аустрији. Најмањи ризик смртног страдања од последица саобраћајних незгода
имају млади у Естонији, Шведској, Норвешкој и Финској (Слика 2).

Холандија

ЕУ

Немачка

Аустрија

Француска

Белгија

0%

Словенија

10%

Слика 2. Смртност младих од последица саобраћајних незгода у ЕУ (ETSC, 2012)

Посматрано према годинама, млади у саобраћају су различито угрожени у
Европи. Тако, млади мушког пола узраста најугроженији у су узрасту од 18 до 24
године, затим старости 17 година, старости 16 година, док је угроженост младих
мушког пола старости 15 година приближно идентична као и младих мушког пола
од 15 до 30 година (Слика 3).
35%

28,7%

30%
25%
20%

20,8%
18,1%

21,7%

32,0%

31,3%
24,5%

23,4%

20,5%

15%

11,6%

10%
5%
0%

15 година 16 година

17 година

мушки пол

18-24
године

женски пол

25-30
година

Слика 3. Учешће погинулих у саобраћају у односу на остале узроке према полу и
годинама у ЕУ (ETSC, 2012)

Млади женског пола у Европи су најугроженији у узрасту 17 година, затим у
узрасту од 18 до 24 године, узраста 16 година, узраста 15 година, док су најмање
угрожени млади женског пола узраста од 25 до 30 година (Слика 3).
Ако се посматра проценат погинулих у саобраћајним незгодама у односу на
укупан број погинулих у саобраћају, а у којима је бар један од учесника био млади
возач, највећи проценат погинулих био је у Француској 44,1%. Млади возачи су
повезани са значајно виским процентом погинулих у саобраћају и у осталим
земљама Европске уније: Естонија (41,8%); Словенија (41,3%), Немачка (40,7%).
На основу резултата истраживања угрожености младих у саобраћају у Европи,
може се закључити да приближно сваки четврти изгубљени млади живот у
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Европској унији настаје као последица саобраћајних незгода, док су млади возачи
повезани са више од 40% свих погинулих у саобраћају.
3.

ФАКТОРИ РИЗИКА МЛАДИХ ВОЗАЧА

Ризик младих возача након стицања возачке дозволе потребно је анализирати и
поред чињенице да млади возачи имају квалитетну теоријску и практичну обуку.
Истраживање OECD-а из 2006 године показује да је ризик младих возача највећи
након почетка самосталног управљања возилом. Системи обуке возача у свим
земљама подразумевају да је ниво ризика младих возача највећи у тренутку стицања
почетне возачке дозволе, док са искуством ниво ризика младих возача опада.
За систем унапређења безбедности младих возача посебно је значајно да ризик
младих возача након почетка самосталне вожње прецизно смањивати, односно
наставити са процесом обуке младих возача кроз нови систем обуке било да се
односи на младе возаче који чине прекршаје или као обавезан део обуке за све младе
возаче. Смањење ризика младих возача се може постићи пре свега одређеним
ограничењима. Ограничења имају правни облик, при чему се прогресивно уклањају
током стицања искуства младог возача. Ограничења која се уводе према младим
возачима имају за циљ да штите возача почетника од високо ризичних ситуација, да
утичу на самоконтролу возача, у периоду у коме млади возачи изграђују вештине и
способности за безбедно управљање возилом.
Околности повезане са младим возачима и повећаним ризиком учешћа у
саобраћајни незгода, према искуству већег броја земаља (OECD, 2006), се односе на
вожњу у ноћним условима, вожња са већим бројем путника истог узраста, вожња
под утицајем алкохола, управљање возилом веће масе или већих перформанси, већа
брзина кретања и коришћење мобилних телефона током вожње.
3.1.

УПРАВАЊЕ ВОЗИЛОМ ПОД УТИЦАЈЕМ АЛКОХОЛА МЛАДИХ
ВОЗАЧА

Бројна истраживања (Maisey, 1984; Haque and Cameron 1989; Wagenaar et al.
2001; Shults et al. 2001) показују да је снижавање дозвољеног нивоа алкохола за
младе возаче ефикасан начин смањивања вожње под утицајем алкохола и незгода
повезаних са алкохолом. Hingson et al. (2004) су показали да је снижавање
дозвољеног нивоа алкохола (максимално 0,2 g/l) и одузимање возачке дозволе за
младе возаче до 21 године живота је довело до смањења 21% незгода са једним
возилом, као и смањењем броја незгода у ноћим условима са учешћем младих
возача до 21 године.
У Канади Boase and Tasca (1998) анализирали су утицај смањења дозвољеног
алкохола младих возача са 0,8 g/l на 0. Резултати истраживања показују смањење
броја незгода повезаних са алкохолом са учешћем младих возача од 27% и смањење
од 19% међу младима узраста од 16 до 19 година. Забрана управљања возилом под
утицајем алкохола (нулти ниво алкохола) за младе до 22 године доводи до смањења
броја незгода у ноћним условима за 22%, као и смањење незгода са настрадалима у
којима учествује једно возило (Senserrick and Whelan, 2003).
У стручној литератури постоји дебата о томе колики треба да буде дозвољени
ниво алкохола младих возача. Према законодавству у Сједињеним Америчким
Државама дозвољени ниво алкохола младих до 21 године износи до 0,2 g/l.
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Међутим, док је у већини земаља дозвољени ниво алкохола 0,2 g/l, у значајном броју
земаља постоји нулта толеранција на алкохол код младих возача. Многе државе
Аустралије или провинције у Канади, имају нулту толеранцију алкохола младих
возача. Са друге стране, тенденција је у Европи да дозвољени ниво алкохола младих
возача буде 0,2 g/l. Одлука о дозвољеном нивоу алкохола од 0,2 g/l за земље може
бити засновано на релативном смањењу ризика, високој вероватноћи погрешних
позитивних тестова возача и концепту одузимања возачке дозволе за најризичније
групе. По питању дозвољеног нивоа алкохола младих возача постоји забринутост
да би нижа граница дозвољеног алкохола за младе возаче могла послати поруку да
је за искусне возаче прихватљива вожња под утицајем алкохола. За институције које
управљају безбедношћу саобраћаја, то је значајан елемент јасне комуникације и
спровођења мера принуде.
Искуства земљама (OECD, 2006) показују да максимални ниво алкохола од
0,2 g/l за младе возаче доприноси смањењу ризика младих возача. Међутим, да би
мера била ефикасна мора да постоји ефикасно спровођење и одговарајуће санкције
за непоштовање ове одредбе младих возача.
Додатни елемент који је значајан за управљање нивоом алкохола у крви младих
возача, јесте чињеница да су млади возачи подложни већем ризику који је повезан
са алкохолом и након истека периода ограничења возачких дозвола.
3.2.

УПРАВЉАЊЕ ВОЗИЛОМ У НОЋНИМ УСЛОВИМА

Истраживања (OECD, 2006) показују да млади возачи имају много већи ризик за
учешће у саобраћајним незгодама у ноћним условима у односу на дневне, посебно
у данима викенда. Senserrick and Whelan (2003) у свом истраживању, као разлоге за
повећан ризик младих возача у ноћним условима наводе: Смањену видљивост у
ноћним условима; Умор и сан посебно је изражен у ноћним условима; многи млади
возачи имају мало искуства вожње у ноћним условима; млади возачи чешће
управљају возилом у ноћним условима у односу искусне возаче; вожња младих
возача у ноћним условима углавном има тенденцију да је необавезна, у групи са
присуством путника сличног узраста, што доводи до смањења пажња младих возача
и подстрека да предузму већи ризик; агресивна вожња и несмотреност су највећи у
ноћним условима, посебно код возача мушког пола; млади возачи чешће управљају
возилом под утицајем алкохола.
Према проценама у Сједињеним Америчким Државама (Senserrick and Whelan,
2003), забрана управљања возилом уз ограничење бројем путника у возилу којим
управља возач са пробном дозволом доводи до смањења 60% свих незгода током
периода ограничења. У прилог томе иду и резултати истраживања у Северној
Каролини у коме је младим возачима забрањено управљање возилом у ноћним
условима након 21 сат, што је довело до смањења броја незгода од 43% током
ноћног периода забране (Foss et al., 2001). Према истраживању McKnight and Peck,
2002, у Мичигену, где је младим возачима забрањено управљање возилом од поноћи
до 05 сати, смањење броја незгода у ноћим условима након примене забране износи
53% у ноћним условима, док укупно смањење броја незгода износи 25%.
По питању времена у коме би младим возачима требало ограничити управљање
возилом, многа истраживања (Williams and Ferguson, 2002, cited in Senserrick and
Whelan, 2003; Foss and Goodwin, 2003; Mayhew at al., 2006) показују да је
најефикаснија уколико забрана почиње од 21 сат или 22 сата.
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Поред наведеног, за сагледавање забране управљања возилом у ноћним
условима, постоји забринутост да се забрана примењује на све младе возаче, зато
што не доприносе повећану ризика сви млади возачи. У том смислу не постоји став
који би био препорука за све земље, већ у зависности од карактеристика на
одређеном подручју, потребно је дефинисати меру. Због тога је потребна детаљна
анализа понашања младих возача на подручју, која би укључила и анализу система
обуке, као и минималног броја година за почетак самосталног управљања возилом.
Са друге стране, потребно је и да млади возачи стекну искуство вожње у ноћним
условима, због чега мере забране управљања ограничавају такву могућност младим
возачима.
Поред наведеног, мере забране управљања возилом младих возача не смеју да
дискриминишу младе возаче у погледу запошљавања или школовања. У том смислу
Senserrick and Whelan (2003) предлажу да при дефинисању ограничења треба
размотрити изузећа када су у питању активности везане за посао младих, активности
у вези образовања или остале активности које нису везане за рекреативну вожњу.
3.3.

ОГРАНИЧЕЊА У ВЕЗИ ПУТНИКА У ВОЗИЛУ

Ризик учешћа у незгодама младих возача се повећава са бројем путника
вршњака. Такви подаци се евентуално могу објаснити тиме да постоји повећано
ометање младих возача од стране њихових вршњака, у условима када њихове
вештине нису потпуно развијене, као и чињенице да вршњаци могу имати јак
негативан утицај на младе, посебно ако су млади мушког пола. Такође, са
повећањем броја путника у возилу којим управља млади возач повећава се и могући
број лица која могу настрадати у незгоди. Због тога су ограничења у вези са бројем
путника у возилу или ограничења у вези са путницима истог узраста широко
распрострањена као једна од основних мера управљања ризиком младих возача.
У Новом Зеланду, ограничења у вези путника у возилу младих возача смањила
су за 9% учешће путника у незгодама (Begg et al., 2001). Према резултатима
истраживања из Сан Дијега, смањење броја повређених путника у првој години од
две године примене ограничења у вези са путницима у возилу износи 23%
(McKnight and Peck, 2002).
Неки аутори истичу забринутост да би ограничење бројем путника за младе
возаче довело до већег броја младих возача који управљају возилом (Chen et al.,
2000). Међутим, у истом истраживању аутори наводе да и поред повећања броја
младих који управљају возилом, забране превожења путника млађих од 20 година
за возаче старости 16 или 17 година, доводи до смањења 31-42% броја погинулих у
узрасту 16 или 17 година.
Меру ограничења у вези путника у возилу којим управљају млади возачи
потребно је размотрити и са аспекта утицаја на друштво или мера повезаних са
ограничењем мобилности. У том смислу у многим системима обуке возача од мере
забране превоза путника искључени су чланови породице младог возача. Такође,
многи системи обуке возача у Сједињеним Америчким Државама дозвољавају да
млади возачи управљају возилом ако се у возилу налази њихово дете или члан
породице који је млађи од возача почетника.
Слично као и код забране управљања у ноћним условима, свако подручје мора
да изврши анализе угрожености младих возача на својој територији, којим би била
обухваћена и анализа система обуке возача.
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3.4.

УПРАВЉАЊЕ ВОЗИЛОМ ВЕЋЕ МАСЕ ИЛИ ВЕЋИХ
ПЕРФОРМАНСИ

У многим земљама постоји став да управљање возилом већих перформанси, од
стране возача почетника, повећава ризик од настанка саобраћајних незгода.
Међутим, од земљама OECD-а, само у аустралијским државама Викторији и Новом
Јужном Велсу, постоји ограничење возача повезано са возилима већих
перформанси.
Искуства у вези забране управљања возилом не показују повезаност између
забране управљања возилом већих перформанси и смањења ризика младих возача
(Palamara and Gavin, 2005). Према ауторима, управљање возилом било којих
перформанси може бити повезано са повећаним ризиком код младих возача. Такође,
лакша возила могу имати лошије елементе пасивне безбедности, што може довести
до повећања ризика код младих возача. Са друге стране, у случајевима када
породице поседују аутомобиле већих перформанси, таква ограничења могу утицати
на могућност младих возача да стекну одговарајуће возачко искуство.
3.5.

СНИЖАВАЊЕ ДОЗВОЉЕНЕ БРЗИНЕ

Бројна истраживања показују да са смањењем дозвољене брзине број
настрадалих се драматично смањује. Тако, смањење просечне брзине за 5%, доводи
до смањења броја повређених за око 10% и смањења око 20% незгода са
настрадалим (OECD, 2006). Резултати неколико студија показују да смањење
просечне брзине за 1 km/h, смањује број незгода за 2-4%, а број незгода са
настрадалим за 5% (ECMT, 2006). У погледу безбедности саобраћаја већа брзина
младих возача је један од основних проблема безбедности саобраћаја. Са проблемом
већих брзина младих возача, повезани су и мотивациони елементи, недостатак
искуства, као и неодговарајуће вештине управљања возилом при већим брзинама
код младих. Посебне мере ограничења брзине младих возача користе се у многим
државама да би се смањио ризик младих возача, и поред тога што ова мера није
једногласно подржана од стране стручњака.
Неусклађеност брзина међу возачима представља увод у различите брзине у
саобраћају, што је већ само по себи фактор ризика (Hernetkowski and Keskinen,
2003). С обзиром на наведено у Европском пројекту ''DAN'' (Анализа мера за возаче
почетнике), као препорука није наведена мера ограничења брзине за младе возаче
(Bartl, 2000).
3.6.

КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ВОЖЊИ

Коришћење мобилних телефона у вожњи је повезано са повећаним ризиком и
односи се на све возаче, не само на возаче почетнике. У већини земљама света,
коришћење мобилних телефона је забрањено за све возаче. Овакве одредбе су често
у стручној јавности мета критике, из разлога што бројна истраживања показују да је
дозвољено коришћење ''hand-free'' уређаја подједнако опасно као и сама употреба
мобилних телефона. Разматрање мера забране коришћења ''hand-free'' уређаја само
за младе или возаче почетнике створила би проблеме у спровођењу такве одлуке.
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Наиме, полиција нема могућност да младе возаче идентификује без претходног
заустављања и прегледа личних исправа.
4.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И ПРЕПОРУКЕ ЗА ЛОКАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

Сагледавајући искуства различитих земаља Европске уније са једне стране,
потребно је дефинисати кључне факторе ризика учешћа младих возача у саобраћају.
Управо овим истраживањем препознати су кључни фактори ризика учешћа младих
возача односно возача почетника у саобраћају, према резултатима савременијих
истраживања у овој области.
Према анализи експерата који се баве младим возачима, у извештају OECD-а из
2006. године дефинисане су мере за унапређење безбедности младих возача у
саобраћају, према дужини периода у ком је мера ефикасна и нивоу утицају, и то:
• Снижавање дозвољене брзине, најмање годину дана након положеног
испита вожње – веома висок утицај;
• Алкохол (максимално дозвољен ниво до 0,2 g/l), две до три године након
положеног испита вожње – веома висок утицај;
• Коришћење сигурносног појаса – веома висок утицај;
• Вожња уз надзор, најмање две године након положеног испита вожње –
веома висок утицај;
• Забрана вожње у ноћним условима, две до три године након положеног
испита вожње – прилично висок утицај;
• Ограничења у вези путника у возилу, две до три године након
положеног испита вожње – прилично висок утицај;
• Одговарајућа комуникација институција и младих возача (посматрано
као услов за имплементацију заштитних мера), две до три године након
положеног испита – прилично висок утицај.
Спроведеним истраживањем и прегледом литературе препознати су кључни
правци деловања на младе, као и на младе возаче са циљем смањења њиховог ризика
учешћа у саобраћају. Локалне заједнице на основу препознатих фактора ризика у
овом истраживању могу реализовати низ активности са циљем упознавања младих
са ситуацијама у којима су изложени повећаном ризику учешћа у саобраћају. Такве
активности би допринеле смањењу ризика младих и значајно допринеле подизању
свести младих о ризичним ситуацијама и ризичном понашању.
У Србији до сада не постоји свеобухватно истраживање фактора ризика учешћа
младих у саобраћајним незгодама. У том смислу није могуће прецизно дефинисати
кључне факторе ризике младих возача. Због тога је у Србији неопходно истражити
ризик младих возача након стицања возачке дозволе. Поред наведеног, основни
правци деловања унапређења безбедности младих у Србији, могу се начелно
поделити у две групе: примена доказаних мера унапређења безбедности младих
возача у земљама Европске уније и спровођење истраживања на националном са
циљем утврђивања евентуалних додатних фактора ризика младих. У погледу
фактора ризика на националном нивоу потребно је истражити утицај фактора
ризика као што су снижавање дозвољене брзине кретања младих возача; управљање
возилом под утицајем алкохола; коришћење мобилних телефона у вожњи на
безбедност младих у саобраћају.
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УНАПРЕЂЕЊЕ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ У
ГРАДУ БЕОГРАДУ
IMPROVING THE LEVEL OF CHILDREN ROAD SAFETY IN
BELGRADE
Душан Рафаиловић1, Славиша Гајић2, Александра Павловић3, Радмила
Павловић4
Резиме: Унапређење безбедности деце, као једне од најугроженијих категорија учесника у
саобраћају, представља једну од кључних области рада у сваком друштву. Искуства из
најразвијенијих земаља показују да се системским приступом може остварити повољан тренд
у погледу смањивања страдања деце у саобраћају. Градска управа града Београда Секретаријат за саобраћај је на систематичан начин приступио решавању проблема
безбедности деце у саобраћају. У овом раду су приказане неке од активности које је, у
претходних пет година, предузео Секретаријат за саобраћај у циљу унапређења безбедности
деце у саобраћају.
Кључне речи: безбедност деце у саобраћају, Секретаријат за саобраћај , зона школе,
техничко-регулативне мере
Abstract: Increasing the level of children road safety, as one of the most vulnerable road users, is
one of the key working areas in every society. The experiences of developed countries show that a
systemic approach can achieve a favourable trend in terms of reducing the suffering of children in
traffic. City of Belgrade - Secretariat for Transport has recognized the importance of systemic
approach for solving the problem of children road safety, so in this paper we present some of the
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activities that, in the past five years, took Secretariat for Transport in order to improve the children
road safety.
Keywords: Children road safety, Secretariat for Transport, school zone, technical and regulatory
measures

1.

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Деца су најрањивији чланови сваког друштва. Незнање, недовољна
информисаност, недостатак искуства, неразвијеност физичке грађе, расута пажња
представљају неке од узрока због којих су деца најугроженија категорија учесника
у саобраћају.
Грешке које деца чине у саобраћају условљене су ограниченим способностима
примања више информација, немогућношћу правилне процене брзине и удаљености
возила, као и прецењивањем сопствених могућности. Честа појава је и погрешна
процена времена потребног за прелазак улице, при чему на њихово понашање утиче
много различитих карактеристика.
Физичке карактеристике деце која похађају основну школу (телесна
конституција, ''мала'' висина и дужина корака, уз карактеристике понашања)
представљају специфичности које често доводе до стварања неочекиваног
појављивања детета на коловозу, због чега возачи немају могућност благовременог
реаговања и избегавања изненадно створене опасне ситуације.
О размерама проблема небезбедности деце у саобраћају указују и подаци
Светске Здравствене Организације (WHO) према којима су саобраћајне незгоде у
2004. години биле на другом месту узрочника смртног страдања деце од 5 до 14
година (после инфекције доњих респираторних органа). Према препорукама ове
организације, у категорију најмлађих учесника у саобраћају улазе деца старости до
14 година живота.
Унапређење нивоа безбедности деце у саобраћају, односно смањење
(изложености саобраћају и ризика страдања) броја страдале деце у саобраћајним
незгодама представља приоритет који је обухваћен у свим стратегијама и акционим
плановима безбедности саобраћаја релевантних субјеката из области саобраћаја
сваког савременог друштва.
Секретаријат за саобраћај, као део Градске управе града Београда, остварује
своју улогу у унапређењу нивоа безбедности најмлађих учесника у саобраћају
предузимањем
различитих
активности
кроз
унапређење
саобраћајне
инфраструктуре, научно-истраживачки рад, унапређење саобраћајног образовања и
превентивно промотивне мере.
У 2014. и 2015. години Секретаријат за саобраћај је највећу пажњу посветио
повећању нивоа безбедности деце кроз унапређење саобраћајне инфраструктуре и
имплементацију мера у непосредној близини основних школа у функцији (са
циљем) превентивног деловања у области безбедности деце у саобраћају. Имајући
у виду да ближи прописи увођења режима ''зона школе'' нису законски уређени,
Секретаријат за саобраћај је развио методологију за обележавање ''зона школа''. У
овом раду су представљени кораци у спровођењу поменуте методологије за
обележавање зона школа, али и друге активности Секретаријата које су биле
усмерене на унапређење нивоа безбедности деце.
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2.

ОПШТА АНАЛИЗА СТРАДАЊА ДЕЦЕ ДО 14 ГОДИНА СТАРОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА У ПОСЛЕДЊЕ ТРИ ГОДИНЕ

У циљу свеобухватног сагледавања проблема небезбедности деце у саобраћају,
потребно је анализирати саобраћајне незгоде у којима су учествовала деца како би
се издвојили могући правци деловања релевантних субјеката, али и омогућило
праћење резултата након спровођења активности.
У граду Београду, према званичним подацима Управе саобраћајне полиције
града Београда, у претходне четири године (2012-2015) у саобраћајним незгодама
смртно је страдало 11 деце, док је 1533 било повређено (тешке и лаке телесне
повреде). За посматрани период, највише деце (5) је смртно страдало у 2012. години
док се број смртно страдале деце у 2013, 2014 и 2015. години смањио на по двоје
погинуле деце.
За исти период број тешко повређене деце, такође бележи тренд смањења, и тако
је број тешко повређене деце смањен у 2015. години за 55,4% у односу на 2012.
годину (Слика 1).
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Слика 1. Број настрадале деце до 14 година старости у саобраћајним незгодама у
граду Београду у периоду од 2012. до 2015. године

За исти посматрани период више од половине деце (54%) у граду Београду
страдају као путници у возилу, што представља забрињавајући податак имајући у
виду да безбедност деце путника директно зависи од других учесника у саобраћају.
Друга најбројнија категорија учесника по учесталости страдања су деца пешаци
(39%) (Слика 2).
На Слици 3. се уочава да се број настрадале деце пешака смањује у посматраном
четворогодишњем периоду. Тај податак указује на потребу непрестаног образовања
деце о правилном и безбедном учешћу у саобраћају, а са друге стране и образовању
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возача о мерама које требају предузети како би избегли ризичне ситуације које
доводе до тешких последица.
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ПЕШАЦИ
ВОЗАЧИ

54%

ПУТНИЦИ

7%
Слика 2. Процентуална расподела страдања деце у саобраћајним незгодама по
својству у граду Београду у периоду од 2012. до 2015. године
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Слика 3. Број страдале деце у својству пешака у саобраћајним незгодама у граду
Београду у периоду од 2012. до 2015. године

Примена мера и решења за ''смиривање'' саобраћаја у зони школа свакако даје
велики допринос смањењу страдања деце, о чему говори и податак да у последње
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три године ни једно дете није смртно страдало у непосредној близини основне
школе на територији града Београда.
3.

АКТИВНОСТИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА САОБРАЋАЈ

Узимајући у обзир комплексност проблема небезбедности деце у саобраћају,
законодавац је у Закону о безбедности саобраћаја на путевима дефинисао
одговорности, између осталих и органа локалне самоуправе и удружења и група
грађана, чиме су створени услови за унапређење едукације деце.
У 2. поглављу Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Основна начела
безбедности саобраћаја на путевима) (Липовац et al., 2010:44) члан 6. дефинише
одговорност за спровођење саобраћајног образовања и васпитања: Одговорност 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 имају: ... 8. органи локалне самоуправе 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, ... 12. удружења и групе
грађана које се баве безбедношћу саобраћаја, бригом о деци и омладини да у складу
са својим делокругом рада учествују у саобраћајном образовању и васпитању.
Секретаријат за саобраћај, као део Градске управе града Београда, примењује
различите приступе у унапређењу нивоа безбедности деце у саобраћају, а најчешће
су обухваћене мере у области образовања (институционалног, јавног информисања,
обучавања, усавршавања), као и унапређење саобраћајне инфраструктуре.
Безбедност деце у великој мери зависи и од поступања саме деце при
самосталном учествовању у саобраћају. Поред прилагођавања саобраћајног
окружења деци, потребно је прилагодити и децу саобраћајном окружењу и то путем
едукације о безбедном понашању у саобраћају. У складу са тим, Секретаријат је
наручио и израду Саобраћајног пројекта: Типски полигон са пратећим програмом
за едукацију деце предшколског и школског узраста (МОДЕЛ 5, 2013). Школски
саобраћајни полигон садржи све елементе за практично-показно вежбање
поступања деце у својству пешака и возача бицикла, самостално али и у интеракцији
са возилима у контролисаним реалним условима.
У претходном периоду Секретаријат за саобраћај је био наручилац студија и
пројеката, међу којима је Приручник: Безбедност деце у саобраћају (МОДЕЛ 5,
2012). Приручник је намењен едукацији деце предшколског узраста и деци нижих
разреда основних школа, али и родитеља. Идеја водиља приликом наручивања овог
пројекта била је да на занимљив и прихватљив начин (кроз лекције, цртеже, игре
памћења, бојанке, радионице, полигон) подигне ниво знања о безбедности
саобраћаја предшколске деце и деце нижих разреда основних школа до нивоа који
ће им омогућити безбедније учествовање у саобраћају.
Као што је већ истакнуто, унапређење нивоа безбедности је циљ активности свих
субјеката који на било који начин утичу на управљање безбедношћу саобраћаја. У
складу са тим Секретаријат за саобраћај је остварио сарадњу са Програмом за развој
Уједињених нација (УНДП). Успешна сарадња ова два субјекта резултирала је
израдом пројекта „Безбедни путеви ка школама” (МОДЕЛ 5, 2011) а затим и
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пројектом Пројектовање и обележавање безбедних путева до ОШ ''Свети Сава''
(COWI, 2012). Наведени пројекти су утицали на унапређење нивоа безбедности деце
у саобраћају у Београду кроз обележавање такозваних безбедних путева до школе,
на мрежи саобраћајница којима се деца свакодневно крећу и рад на јачању свести
припадника најмлађе популације и њихових родитеља о одрживој мобилности.
Секретаријат за саобраћај је издвојио значајна средства у 2014. и у 2015. години
као подршку за финансирање програма невладиних организација (НВО) од којих је
више од 50% било усмерено ка саобраћајном васпитању и едукацији деце.
Ипак, као што је раније поменуто, највећу пажњу у 2014. и у 2015. години
Секретаријат за саобраћај је посветио увођењу режима ''зона школа''. Осим
обавезујућих одредаба Закона о безбедности саобраћаја на путевима, један од
разлога је што окружење основних школа представља зону атракције најмлађих
учесника у саобраћају (наставне и ваннаставне активности, дневни боравци). Други
разлог за давање приоритета обележавању ''зона школа'' представља чињеница да се
објекти школа, по правилу, налазе у средишту насеља (блока), па се применом
техничко-регулативних мера унапређује и безбедност осталих учесника у
саобраћају. Отежавајућу околност представља чињеница да су непотпуно
дефинисани прописи везани за утврђивање зоне школе (методологија обележавања
зоне школе, обухват зоне школе) који до данас, на предлог министра просвете, нису
донети од стране министра надлежног за послове саобраћаја. Секретаријат за
саобраћај, као управљач пута у граду Београду, у оквирима важеће законске
регулативе, дефинисао је методологију за прикупљање података неопходних за
израду техничке документације за обележавање ''зона школа''. У складу са том
методологијом, на територији града Београда је током 2014. и 2015. године
обележено 93 ''зонe школа''.
4.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ''ЗОНА ШКОЛА''

Разумевање понашања деце у саобраћају је неопходан услов за дефинисање
кључних фактора настанка опасних ситуација у којима учествују деца. Понашање
деце је врло често непредвидиво и зависи од разних фактора. Деца, као рањиви
учесници у саобраћају, у значајној мери су изложени ''утицајима'' других учесника
у саобраћају.
Имајући у виду сложеност учествовања деце у саобраћају због свих наведених
фактора, Секретаријат за саобраћај је тежио да, приликом дефинисања
методологије, укључи свe неопходнe субјектe који директно или индиректно утичу
на безбедност деце у саобраћају, укључујући родитеље, наставно особље школе, али
и саму децу.
У оквирима постојеће законске регулативе, Секретаријат за саобраћај се
приликом дефинисања методологије водио комбинацијом више метода
истраживања, јер сваки метод који се користи у безбедности саобраћаја има своје
предности и недостатке (Вујанић et al, 2000:3).
Вођени досадашњом праксом и прегледом научне литературе, методом анкете
се долазило до субјективних ставова учесника (деце и родитеља) у саобраћају, у
непосредном окружењу школе. Методом посматрања реалних услова одвијања
саобраћаја у зони школе издвојиле су се критичне позиције на уличној мрежи на
којима је безбедност деце била објективно угрожена.
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4.1.

Кораци у методологији обележавања ''зоне школе''

1. Одабир школе
Према подацима Секретаријата за образовање и дечију заштиту, на територији
града Београда постоји 201 основна школа. Приликом избора школе за увођење
режима ''зона школе'', главни критеријум је био степен угрожености деце у
непосредној близини објекта школе, као и захтеви, односно иницијативе Управе
школе које су уочиле проблеме који доводе до небезбедности деце у непосредном
окружењу школе.
2. Издавање налога (Решења) за израду техничке документације према којој
ће се успоставити режим ''зона школе''
Након избора школе која ће бити третирана, са пројектантом као носиоцем
активности, приступа се изради техничке документације за постављање саобраћајне
сигнализације и опреме за успостављање режима ''зона школе''.
3. Израда техничке документације
За израду техничке документације, кључни су следећи елементи:
услови одвијања саобраћаја – саобраћајни параметри са терена
понашање учесника у саобраћају у зони школе – конфликтна техника
ставови учесника у саобраћају (деца, родитељи, директор, наставно
особље... – састанци и анализе)
путање кретања деце – анкета деце и родитеља
подаци о саобраћајним незгодама – МУП РС
За потребе израде техничке документације, у координацији са пројектантом,
прикупљани су саобраћајни параметри са терена у циљу анализе постојећег стања
уличне мреже и одвијања саобраћаја у окружењу школе. До података о понашању
учесника у саобраћају у зони школе долазило се применом конфликтне технике.
На састанцима који су организовани у школама са директорима, представницима
Школског одбора и Савета родитеља анализирају се подаци о саобраћајним
незгодама са лакшим телесним повредама које нису регистроване у МУП-у, опасне
ситуације у којима није дошло до саобраћајне незгоде (нпр. форсирано кочење), као
и субјективни ставови учесника у саобраћају, односно позиције на којима је, по
субјективном осећају, учесницима у саобраћају била угрожена безбедност.
На поменутим састанцима се дефинише предлог обухвата зоне школе, као и
путање кретања деце према школи. На путањама кретања деце, обиласком уличне
мреже у окружењу школе, су се уочавале критичне тачке на којима је објективно
била угрожена безбедност учесника у саобраћају. Детаљна анализа критичних
тачака је дефинисала могућа поља интервенције, односно предлог мера за
унапређење критичне тачке (уградња физичке препреке за успоравање саобраћаја,
постављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације).
Пројектант приликом пројектовања у обзир узима и податке о саобраћајним
незгодама, у којима су учествовала деца а које су се догодиле у близини предметне
школе, добијених од Управе саобраћајне полиције града Београда.
4. Издавање сагласности на техничку документацију и налога (Решења) за
постављање саобраћајне сигнализације и опреме према техничкој
документацији
Након урађене техничке документације на основу свеобухватне анализе
прикупљених параметара од стране пројектанта, Секретаријат за саобраћај, уз
претходно дате примедбе, сугестије и корекције предложеног саобраћајног решења,
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издаје сагласност на достављену техничку документацију, а затим и решење ка
извођачу радова за постављање саобраћајне сигнализације и опреме, као и
повремено извођење грађевинских радова, а све према усаглашеној техничкој
документацији.
4.2.

Ограничења и проблеми у спровођењу режима ''зона школе''

Током спровођења режима ''зона школе'' може се извести закључак да је свака
школа појединачан случај и да се не може дефинисати јединствен приступ. Наиме,
од локације школе у односу на ранг саобраћајнице (државни пут, главна градска
саобраћајница, унутар блоковске саобраћајнице) зависиле су могуће техничкорегулативне мере, али и сам обухват зоне школе.
Осим просторног дефинисања обухвата и обележавања зоне школе, у неким
зонама су предузете мере које се односе на промену режима саобраћаја – увођење
система једносмерних улица, изградњу тротоара или пешачких платоа, постављање
светлосне сигнализације, измештање стајалишта јавног превоза путника.
Проблем који се најчешће јављао у окружењу обележених ''зона школа'' јесте
непрописно паркирање возила на тротоарима, односно на путањама кретања деце
према школи, због чега је једна од мера била и ''ослобађање'' тротоара и омогућавање
неометаног кретања деце пешака тротоарима.
Узимајући у обзир да је обележавање ''зона школа'' представљало комплексан
проблем, решавање конкретног проблема унутар Секретаријата за саобраћај се
вршило координисаним радом свих стручних сектора (Сектор за техничко
регулисање саобраћаја, Сектор за безбедност саобраћаја и информисање).
5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

На основу свега до сада урађеног, може се извести закључак да само системско
деловање и координисан рад свих субјеката у безбедности саобраћаја ствара
предуслове за успех и унапређење безбедности деце у саобраћају.
Основни циљ примене представљене методологије од стране Секретаријата за
саобраћај је системско деловање на смањење изложености саобраћају, смањење
ризика и коначно смањењу броја саобраћајних незгода у којима учествују деца у
непосредној близини основних школа. Организовани састанци у школама би
требало да имају позитиван утицај на подизање нивоа саобраћајно-безбедносне
културе деце, родитеља и наставног особља.
За наставак развијања предметне методологије потребно је развити модел
праћења резултата примењене методологије који ће довести до унапређења
методологије, што ће представљати задатак у даљем раду Секретаријата за
саобраћај.
У наредном периоду у плану Секретаријата за саобраћај, поред спровођења
режима ''зоне школе'', је и наставак успешне сарадње са невладиним организацијама,
али и издвајање значајних средстава за стручно усавршавање васпитача и учитеља
у предшколским установама и основним школама у граду Београду.
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СПЕЦИФИЧНОСТИ СТРАДАЊА У САОБРАЋАЈУ ДЕЦЕ
ПРЕДШКОЛСКОГ И РАНОГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА
ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМЕ ЕДУКАЦИЈЕ
SPECIFICS OF PRESCHOOL AND EARLY ELEMENTARY SCHOOL
AGED CHILDREN'S ENDANGERMENT IN TRAFFIC WITH
EMPHASIZED EDUCATIONAL PLANS AND PROGRAMS
Борис Антић1, Далибор Пешић2, Милан Божовић3, Душко Пешић4
Резиме: Последња истраживања Светске здравствене организације показују да су повреде у
саобраћајним незгодама водећи узрок смрти код деце узраста од 15 до 19 година и други
узрок смртног страдања деце од 5 до 14 година (WHO, 2015). Мада су деца предшколског и
млађег школског узраста у релативно малој мери изложена ризицима у саобраћају, разлоге
изражено великих последица саобраћајних незгода са децом неопходно је потражити у
особинама деце повезаним са недовољном зрелости која ограничава психо-физичке
способности, недовољним знањима и погрешно развијеним ставовима. Једно од
најсложенијих искустава за децу јесте учешће у саобраћају, при чему ни деца, ни родитељи,
нису свесни безбедног учешћа у саобраћају. Саобраћајне ситуације са којима се деца сусрећу
су разнолике, са различитим нивоима сложености, па је у циљу ширења знања детета и
развијања позитивних ставова потребан непрекидан рад. Поред тога, знања је неопходно
проширити и родитељима, односно развити позитивне ставове о безбедном превожењу деце
у саобраћају, који ће се одразити и на друге околности учешћа родитеља у саобраћају као
возача, бициклиста и путника. С обзиром на то, саобраћајно образовање деце представља
најважнији предуслов за формирање свести о правилном-безбедном понашању у саобраћају.
Имајући то у виду, Агенција за безбедност саобраћаја је у сарадњи са Саобраћајним
1
доцент др., Антић Борис, дипл. инж. саобраћаја, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд,
Србија, b.antic@sf.bg.ac.rs
2 доцент др., Пешић Далибор, дипл. инж. саобраћаја, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд,
Србија, d.pesic@sf.bg.ac.rs
3 Божовић Милан, дипл. инж. саобраћаја, Агенција за Безбедност саобраћа, Булевар Михајла Пупина 2,
Београд, Србија, milan.bozovic@abs.gov.rs.
4 Пешић Душко, дипл. инж. саобраћаја, Агенција за Безбедност саобраћа, Булевар Михајла Пупина 2,
Београд, Србија, dusko.pesic@abs.gov.rs.
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факултетом у Београду реализовала пројекат „Анализа образовне потребе деце предшколског
и деце млађег школског узраста са израдом едукативног материјала“, те су у овом раду
представљене специфичности страдања деце у саобраћају која непосредно указују на оне
лекције, односно активности које је едукацијом потребно пренети деци.
Кључне речи: Специфичности страдања деце у саобраћају, Саобраћајно образовање и
васпитање, Едукација деце, Наставни планови и програми, Активности
Abstract: Recent research conducted by the World Health Organisation show that the injuries in
traffic accidents are the leading cause of death among children aged 15 to 19 years and the second
cause of death of children from 5 to 14 years (WHO, 2015). Although the preschool and early school
age children are rarely exposed to risks in traffic, the reasons of severe consequences related to
traffic accidents with children is necessary to look at the characteristics of children associated with
lack of maturity which limits the psycho-physical abilities, lack of knowledge and developed wrong
attitudes. One of the most difficult experiences for kids is participation in traffic, but neither children
nor parents are not aware of safe participation in traffic. In addition, knowledge is necessary to
expand between parents, and develop positive attitudes about safe transport of children in traffic,
which will affect in other circumstances where parents participate in traffic as drivers, cyclists and
passengers. According to this, traffic education of children is the most important prerequisite for
making awareness about the proper and safe behaviour in traffic. With this in mind, the Road Traffic
Safety Agency in cooperation with the Faculty of Transport in Belgrade implemented the project
"Analysis of the educational needs of children of preschool and early elementary school children
with the development of educational materials," and in this paper are presented the specifics of the
children's endangerment in traffic that directly indicate those lessons or activities which is necessary
to be provided through chlidren's education.
Keywords: Specifics of the children's endangerment in traffic, Traffic education, Children's
education, Teaching curricula, Activities

1.

УВОД

Свакодневно учешће у саобраћају поставља пред учеснике веома комплексне
захтеве, а када је реч о деци чије психо-физичке особине нису на нивоу одраслих
особа, учешће у саобраћају је вишеструко сложеније, што доводи до повећане
угрожености у саобраћају (SWOV, 2009). Истраживања Светске здравствене
организације показују да су повреде у саобраћајним незгодама водећи узрок смрти
код деце узраста од 15 до 19 година и други узрок смртног страдања деце од 5 до 14
година (WHO, 2015). Иако су деца предшколског и млађег школског узраста у
релативно малој мери изложена ризицима у саобраћају јер изузетно ретко
самостално учествују у саобраћају, узроке овако великих последица саобраћајних
незгода са децом потребно је тражити у карактеристикама деце везаним за
недовољну зрелост, ограничене психо-физичке особине, недовољна знања и
погрешно развијене ставове (Dragutinovic and Twisk, 2006). Учешће у саобраћају
представља једно од сложенијих искустава за децу, при чему деца, али и родитељи,
често не схватају значај безбедног учешћа у саобраћају. Узимајући претходно у
обзир, саобраћајно образовање деце представља најважнији предуслов за
формирање свести о правилном-безбедном понашању у саобраћају. Како би се
утврдила образовна потреба, односно разлика између знања и вештина везаних за
успешно извршавање задатака о безбедном учешћу у саобраћају и знања и вештина
којима дете тренутно располаже, неопходно је спровести низ анализа.
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Деца различитог узраста и пола на различит начин опажају опасности у
саобраћају, имају различит ниво развоја психо-физичких особина и способности, па
је у складу са тим потребно на прави начин приступити саобраћајном образовању
деце (Twisk et al., 2007). Поред тога, учешће деце у саобраћају у више градској
средини доноси потпуно другачије изазове од оних са којима се сусрећу деца у мање
градским и руралним срединама.
Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије већ неколико година
успешно спроводи активности на унапређењу безбедности деце у саобраћају, па је
схватајући комплексност овог проблема, иницирала реализацију пројекта „Анализа
образовне потребе деце предшколског и деце млађег школског узраста са израдом
едукативног материјала“, како би и у нашим оквирима биле анализиране образовне
потребе деце.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Како би проблематика везана за овај пројекат била свеобухватно сагледана,
неопходно је било спровести више анализа које су се међусобно допуњавале. Први
корак је представљала анализа резултата савремених истраживања у погледу
системског унапређења безбедности деце у саобраћају, разматрајући различите
начине учешћа деце у саобраћају као пешака, путника и бициклиста. Анализиране
методологије и ефекти примењених мера, представљали су основне смернице за
дефинисање тока истраживања, а посебно у погледу израде мерног инструмента.
Проблем који се у овом сегменту истакао везан је за значајне разлике у психофизичким особинама и знањима деце од предшколског узраста до узраста деце која
похађају четврти разред основне школе. С обзиром на то, неопходно је било
креирати посебан мерни инструмент за предшколски узраст, а посебно специфичан
мерни инструмент за децу млађег основношколског узраста, са елементима који ће
покрити ширину знања и неопходних параметара и ђака првака са једне и ученика
четвртог разреда основне школе, са друге стране.
Поред деце, спроведене анализе су употпуњене анкетом која је била намењена
родитељима, са посебним освртом на употребу заштитних система за децу. Анкета
је садржала питања о социо-демографским обележјима, разлозима за коришћење
или некоришћење заштитних система за децу, ставовима о ефикасности и слично,
тако да су одговори за ова питања презентовани су у виду 5-степене скале
Ликертовог типа. Колико се озбиљно приступило овој анализи потврђује и величина
узорка којим је обухваћено 1000 деце и 500 родитеља.
Други корак представљала је анализа саобраћајних незгода са учешћем деце, где
је најпре спроведена општа анализа саобраћајних незгода у периоду од 2010. до
2014. године, а потом анализа експертиза саобраћајних незгода са учешћем деце која
је обухватила 100 експертиза са учешћем деце пешака, 31 експертизу са учешћем
деце као путника у возилу и 20 експертиза са учешћем деце бициклиста.
Коначни, трећи корак представљало је осмишљавање предлога програма,
едукативног материјала и наставних метода за ефикасно стицање знања, ставова и
вештина деце за безбедно понашање у саобраћају, а на основу резултата претходне
две фазе истраживања.
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3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Резултати анкетног истраживања

Резултати анкетног истраживања деце предшколског узраста показује да деца
овог узраста поседују задовољавајући ниво тренутних знања (вештина) за адекватно
сналажење у саобраћајним ситуацијама. Поред тога, резултати показују да се деца
не разликују међусобно по степену утврђених знања, посматрајући њихову полну
структуру, као ни у урбаној и у руралној средини. Потенцијалне образовне потребе
су утврђиване кроз одговоре који су деци представљали веће изазове. Скоро
половина деце је имала потешкоће са утврђивањем просторних релација, а што је
полазна основа за правилно учешће и сналажење у саобраћају. Такође, деца су
показала скромна знања о кретању пешака дуж пута, тротоарима, стазама поред
пута када не постоје тротоари и сл. Ситуације везане за прелазак улице на пешачком
прелазу, са или без семафора, често су изузетно сложене за децу овог узраста.
Деца нижих разреда основне школе представљају прилично хетерогену
популацију, при чему су деца у првом разреду најосетљивија јер им тек предстоји
усвајање различитих знања, ставова и вештина у настави. Задовољавајући ниво
тренутних знања и ставова уочен је у свим посматраним узрастима. Највеће разлике,
односно унапређење у погледу стечених знања уочљиво је у популацији деце која
похађају други разред, у односу на ђаке првог разреда. Анализа по полној
припадности показује да су девојчице нешто успешније, а деца у градским
срединама слично претходном резултату, су постизала нешто више скорове на
тесту.
Деца у нижим разредима често не показују очекивани ниво компетенција за
правилно сналажење у ситуацијама када се крећу преко пешачког прелаза. Иако ова
питања спадају у категорију мање захтевних питања и подразумевају знања која се
стичу на нижим узрастима, приметно је да нпр. код питања које се односи на
прелажење улице у случајевима када се укључи црвено светло за пешаке, а започето
је прелажење, као и код питања које се односи на стратегије понашања пре
започињања прелажења, постоји пад у проценту тачних одговора за више узрасте.
Када је реч о правилу кретања у случајевима где нема тротоара, деца у нижим
узрастима показују слабије резултате на тесту и то би требало узети у обзир
приликом креирања наставних материјала за прве и друге разреде основне школе.
Такође, важно је обратити пажњу и на захтевније теме као што су ношење заштитне
кациге приликом управљања бициклом, као и на правило условног скретања возила,
јер деца показују нешто ниже нивое знања и безбедних ставова по овим питањима.
Анализа резултата анкете намењене родитељима показала је да већина поседује
дечија седишта и „бустер“ седишта, при чему више од половине њих користе дечија
седишта за превоз свог најмлађег детета, а то су уједно и заштитни уређаји у које
имају и највише поверења као корисници. Везано за узраст детета, нешто значајнији
проценат испитаних родитеља наводи да не користи заштитне системе за децу која
би требало да се превозе, већ само заштитне појасеве, што указује да су родитељи
мале деце опрезнији и свеснији значаја безбедног начина превожења деце. Ипак,
може се извести закључак да највећи број родитеља има одговарајућу свест о
важности правилне употребе система заштите.
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3.2.

Резултати анализе саобраћајних незгода са учешћем деце

Структура настрадале деце од 5 до 11 година старости у саобраћајним незгодама
које су се догодиле на територији Републике Србије указују да деца у овом узрасту
готово подједнако страдају у својству пешака (44%) и путника (43%).
Табела 1. Структура страдале деце по последицама
Категорија/последица
ПEШАК
ПУТНИК
БИЦИКЛИСТА
ОСТАЛО
УКУПНО

ПОГ
17
14
4
3
38

ТТП
359
148
112
10
629

ЛТП
1501
1696
404
23
3624

УКУПНО
1877
1858
520
36
4291

Када се анализира структура настрадале деце од 5 до 11 година старости према
тежини последица, међу погинулом децом овог узраста у саобраћајним незгодама
највише је било пешака (45%), па путника (37%), док су бициклисти заступљени са
10%. Када је реч о тешко повређеној деци посматране старосне категорије, у
саобраћајним незгодама такође су највише угрожени пешаци (чак 57%), а потом
путници (23%) и бициклисти (18%). Са друге стране, дистрибуција лаких повреда
деце у овом узрасту указује на то да лаке повреде у саобраћајним незгодама
најчешће задобијају путници (47%), а потом пешаци (41%) и бициклисти (11%).
Анализа експертиза саобраћајних незгода са учешћем деце пешака је показала
да деца узраста осам година имају највећи ризик учешћа у саобраћајним незгодама
у насељу. Поред деце узраста осам година, повећан ризик учешћа у саобраћајним
незгодама у насељу имају и деца узраста четири и 14 година. У незгодама са
учешћем деце ван насеља, не постоји узраст деце који је посебно угрожен.
Саобраћајне незгоде са учешћем деце пешака најчешће се догађају на правом
делу пута, при чему код незгода у кривини најчешће учествују деца пешаци узраста
девет година. Важно је напоменути и то да деца пешаци женског пола у већем броју
незгода учествују на раскрсницама, док су ван раскрсница чешћи учесници
саобраћајних незгода деца пешаци мушког пола. Деца пешаци узраста осам година
су најчешћи учесници и саобраћајних незгода које су се догодиле ван раскрснице.
Резултати истраживања показују да се већина саобраћајних незгода са учешћем
деце пешака догађа на коловозу на местима где не постоји пешачки прелаз. Са
становишта одговорности пешака посебно карактеристична околност настанка
саобраћајних незгода је када се место судара налази у близини пешачког прелаза
односно на растојању до 100 m од пешачког прелаза, а најчешће и мање од 20 m.
Деца узраста четири, осам, десет и дванаест година, с обзиром на њихово понашање,
представљају циљне групе на које је потребно деловати, према резултатима овог
истраживања
Експертизе саобраћајних незгода показују да деца пешаци у већини
саобраћајних незгода чине пропуст односно радњу којом стварају опасну ситуацију,
а тиме и доводе до настанка саобраћајне незгоде. Наиме, од укупно 100 експертиза
саобраћајних незгода, деца пешаци су у 84 незгоде начинила пропуст узрочно везан
за стварање опасне ситуације и настанак саобраћајне незгоде. Најчешћи пропусти
које деца чине у стварању опасне ситуације су неопрезан и небезбедан прелазак
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коловоза, неосматрање коловоза, покушај преласка коловоза испред наилазећег
возила и слично. Подаци добијени овим истраживањем показују да је понашање
деце и њихов начин кретања у саобраћају доминантни узрок саобраћајних незгода,
а у свега 13 саобраћајних незгода деца пешаци нису учинили пропуст за настанак
незгоде односно њихово кретање није допринело настанку саобраћајне незгоде.
На основу спроведених анализа, према обележјима места незгоде и начину
кретања деце пешака пре судара, извршена је анализа типичних ситуација у којима
настају саобраћајне незгоде са учешћем деце. Према заступљености, најчешће
ситуације, у којима страдају деца пешаци су:
•
•
•
•
•

Типична ситуацијa бр. 1. – дете наилази са леве стране на месту на коме не
постоји пешачки прелаз (33%);
Типична ситуацијa бр. 2. – дете наилази са десне стране на месту на коме
не постоји пешачки прелаз (28%);
Типична ситуацијa бр. 3. – дете се креће подужно коловозом (7%);
Типична ситуацијa бр. 4 – дете наилази са леве стране у близини пешачког
прелаза (на растојању мањем од 100 m), 6%;
Типична ситуацијa бр. 5. – дете наилази са леве стране на пешачком прелазу
који није регулисан семафором (5%);

Када се посматра брзина кретања деце пешака непосредно пре незгоде, типичне
ситуације у којима страдају деца пешаци су:
•
•
•
•

Потрчавање деце са леве стране ван пешачког прелаза (18%);
Потрчавање деце са десне стране ван пешачког прелаза (13%);
Трчање деце са леве стране ван пешачког прелаза (8%);
Трчање деце са десне стране ван пешачког прелаза (5%);

Највећи број анализираних саобраћајних незгода у којима су деца била путници
у возилу је за последицу имао повреде са смртним исходом (35%), затим тешке
телесне повреде (32%), лаке телесне повреде (29%), док у једној анализираној
саобраћајној незгоди (3%) дете путник у возилу није задобило повреде. Резултати
овог истраживања показују да највећи број деце путника у возилу, у тренутку
настанка саобраћајне незгоде није користило заштитне системе, јер од 31
саобраћајне незгоде са учешћем деце путника, у 25 незгода (81%) деца се нису
налазила у дечијем седишту нити су користила сигурносни појас.
Анализа обележја саобраћајних незгода са учешћем деце бициклиста показује да
се 50% незгода са децом бициклистима догодило у насељу, при чему су у 85%
незгода учествовали бициклисти мушког пола. Ван насеља, према расположивим
подацима, догодило се 35% незгода и у свим незгодама ван насеља, учествовала су
деца возачи бицикла мушког пола. Највећи број анализираних незгода је за
последицу имао повреде са смртним исходом по дете (11), затим тешке телесне
повреде (7) и најмање лаке телесне повреде (2).
Анализа прикупљених резултата показује да ван насеља највећи ризик учешћа у
саобраћајним незгодама имају деца узраста једанаест година. Када се посматрају
најтеже, фаталне последице, деца узраста десет година су била најугроженија.
Детаљне анализе саобраћајних незгода са учешћем деце бициклиста показују да
већина саобраћајних незгода, настаје као последица неког од пропуста детета.
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Наиме, у 65% незгода са учешћем бициклиста деца су направила неки од пропуста
који је узроковао односно допринео настанку саобраћајне незгоде, али су и возачи
чинили пропуст везан за стварање опасне ситуације и настанак саобраћајне незгоде,
и то у 60% незгода.
Спроведене анализе су показале да 40% бицикала није било опремљено
елементима који би омогућили раније уочавање бициклисте. Сваки пети бицикл
којим је управљало дете, у време незгоде, био је опремљен стандардним светлима
за бицикл и катадиоптерима на точковима. Када се посматрају само незгоде са
смртном последицом по дете, од једанаест незгода, у седам саобраћајних незгода
(64%) бицикл је био потпуно неосветљен.
Највећи број саобраћајних незгода са учешћем деце бициклиста догодио се на
начин да се бициклиста кретао подужно (35%), при чему тип саобраћајне незгоде
''сустизање бициклисте'' односно подужно кретање бициклисте у истом смеру као и
возило има најтеже последице по децу. Наиме, од седам саобраћајних незгода које
су настале при сустизању бициклиста од стране возила, у шест незгода деца возачи
бицикла су задобила повреде са смртним исходом.
Други најчешћи тип настанка саобраћајне незгоде са учешћем деце бициклиста
је долазак детета бициклисте са десне стране наилазећем возилу (30%); затим
долазак детета бициклисте са леве стране (20%), док је најређи тип настанка
саобраћајне незгоде са учешћем детета бициклисте кретање подужно у смеру
супротном од смера кретања возила (15%).
Може се закључити да се саобраћајне незгоде са децом бициклистима најчешће
догађају при брзинама бициклиста од 10 km/h (30%) и 15 km/h (30%), затим при
брзинама од 12 km/h (10%).
Најчешће околности које доприносе настанку саобраћајне незгоде са учешћем
деце бициклиста, у незгодама типа сустизање бициклиста, су управљање
неосветљеним бициклом у условима смањене видљивости и предузимање маневра
измицања бициклисте испред возила, које врши претицање бициклисте.
4.

ПРЕДЛОГ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ЕДУКАЦИЈЕ

Узимајући у обзир утврђене специфичности страдања деце у саобраћају, од
суштинског значаја је правовремено стицање конкретних знања и вештина
безбедног понашања у саобраћају, како у предшколском периоду, тако и у нижим
разредима основне школе. Тематске целине повезане су са резултатима спроведених
истраживања, а посебно са узрастима у којима се испољава угроженост повезана са
недостатком конкретних знања и вештина.
Укључивање родитеља у едукацију деце, као и обучавање професионалних и
добровољних едукатора је од непроцењиве вредности за моделирање и ојачавање
структуре системског саобраћајног образовања и васпитања. На крају када се
едукативни програм реализује, важно је развити алате за мерење ефикасности
спроведеног програма и перманентно га пратити, унапређивати и обогаћивати.
Кључни елементи креирања едукативног програма саобраћајног образовања и
васпитања треба у што већој мери да се заснивају на практичној обуци деце у
реалном окружењу.
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Табела 2. Основни садржаји саобраћајног образовања и васпитања по узрастима
САДРЖАЈ СОВ

БАЗИЧНЕ ЛЕКЦИЈЕ
ГДЕ СЕ ИГРАМО?
ШТА ЈЕ ЧИЈЕ?
КОРИШЋЕЊЕ АУТО-СЕДИШТА
УПОТРЕБА СИГНУРНОСНОГ ПОЈАСА
УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ВОЗИЛА
ДЕЦА ПУТНИЦИ У ГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ
АКО ИМА СЛОБОДНИХ МЕСТА, СЕДИ
ЧВРСТО СЕ ДРЖИ ЗА РУКОДРЖАЧЕ
КРЕТАЊЕ ТРОТОАРОМ
ОБИЛАЖЕЊЕ ПРЕПРЕКЕ НА ТРОТОАРУ
КРЕТАЊЕ ДУЖ ПУТА
КОРИШЋЕЊЕ НАДЗЕМНОГ ПРЕЛАЗА И ПОДЗЕМНОГ ПРОЛАЗА
ПРЕЛАЗАК УЛИЦЕ НА СЕМАФОРИЗОВАНОМ ОПП НА ПРАВЦУ
ПРЕЛАЗАК УЛИЦЕ НА ОПП (БЕЗ СЕМАФОРА)
ПРЕЛАЗАК УЛИЦЕ НА РАСКРСНИЦИ
ЗАТРАЖИ ПОМОЋ
ПРЕЛАЗАК КОЛОВОЗА ГДЕ НЕМА ОПП
ПРАВИЛО „ВИДИ И БУДИ ВИЂЕН“
ПЕРЦЕПЦИЈА БЕЗБЕДНИХ И ОПАСНИХ МЕСТА
ИСПРАВНОСТ БИЦИКЛА
„ВИДИ И БУДИ ВИЂЕН“ КАДА СИ НА БИЦИКЛУ
КАЦИГА ГЛАВУ ЧУВА
УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ПРАВИЛИМА САОБРАЋАЈА
КАДА ЈЕ НА КОЛОВОЗУ ГУЖВА, КОРИСТИ ТРОТОАР

1

2

3

4

Узраст детета
5
6
7

8

9

10

Најбољи практични примери су вежбе кретања тротоаром, прелазак улице,
обилажење паркираних возила и кретање на раскрсници. Обука би морала бити
редовна и у комбинацији са праксом, а наставне методе морају бити усклађене са
развојем детета и мултимодално конципиране (дидактички и интерактивни приступ,
симулација, демонстрација).
Родитељи и старатељи морају бити активни учесници у развоју вештина код
деце. Пре свега морају имати јасну представу о развојној способности деце као
пешака и путника. Са друге стране, укључивање родитеља у едукацију деце о
безбедном учешћу у саобраћају може посредно утицати да и они постану безбеднији
и одговорнији учесници у саобраћају (употреба појаса, поштовање прописа).
Када је реч о конкретним приступима – методама које потребно примењивати у
раду са децом, јасно је да су применљиве и основне и специфичне методе, као што
је:
•
•
•
•
•
•
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Вербални метод (приче, песме, писање, препричавање, рецитације,
разговори, питања, одговори, дијалози, говорно стваралаштво),
Ликовно стварање и уметничко изражавање (сликање, цртање,
илустровање, вајање, обликовање, израда макета и сл),
Играње (функционалне игре, игре маште, креативне и рецепцијске игре),
Посматрање (посматрање саобраћаја и саобраћајног окружења),
Показивање, демонстрација (показивање примера правилног понашања)
Наставни рад са литературом (енциклопедије, часописи, сликовнице)
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„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Врњачка Бања, 13 – 16. април 2016.

Поред наведених метода, могуће је користити и драмске игре, имитације,
пантомиму, представљање покретом, певање, плесне активности, решавање
проблематичних ситуација, а најбоље резултате даје практично вежбање у
симулираним или реалним саобраћајним ситуацијама. На крају, не треба заборавити
на различите апликације и интернет игре јер су деца у овом узрасту већ увелико
овладала употребом савремених електронских уређаја као што су рачунари, таблет
уређаји, мобилни телефони и сл).
5.

ЗАКЉУЧАК

У Србији су активности усмерене ка унапређењу безбедности деце у саобраћају
активно започете у Београду крајем прошлог века, пре свега макроистраживањима
у циљу уочавања околности под којима деца страдају, а потом и низом пројеката и
елабората који су за циљ имали санацију уочених локација повећане угрожености
деце у саобраћају. Тадашње активности су претежно биле усмерене на техничке и
грађевинско регулативне мере. Ипак, врло брзо је уочено да се на овај начин не може
у потпуности унапредити ниво безбедности деце у саобраћају, већ је потребно
системским приступом уз укључивање саобраћајног образовања и васпитања децу
учинити безбедним учесницима у саобраћају (Јованов и др., 2007).
Данас, скоро двадесет година касније, систем квалитетног саобраћајног
образовања и васпитања деце у Републици Србији, још увек је у фази зачећа, јер се
саобраћајним образовањем и васпитањем највише баве сами родитељи који су
углавном у том погледу недовољно едуковани. Светле тачке на овом пољу
представљају активности које спроводи субјекти попут Агенције за безбедност
саобраћаја и локалних заједница које су препознале значај саобраћајног
образовања и васпитања деце.
Оно што је важно узети у обзир јесте да се активности појединих субјеката
морају усагласити и организовати, како би се на оптималан начин спроводиле
планиране активности. Реализацијом пројекта „Анализа образовне потребе деце
предшколског и деце млађег школског узраста са израдом едукативног материјала“
управо се дошло до конкретних сазнања како најсврсисходније планирати
активности на унапређењу ставова, знања, понашања и вештина за безбедно учешће
деце у саобраћају. Наиме, резултати истраживања су показали које су то
проблематичне теме и у ком конкретном узрасту, које је потребно обрађивати у раду
са децом. Анализа експертиза саобраћајних незгода је посебно била важна јер је с
обзиром на узраст, полну структуру и средину у којој деца живе систематизовала и
класификовала ризике који доводе до настанка саобраћајних незгода и страдања
деце у саобраћају.
Оваквим приступом, који би могле да следе и друге локалне заједнице, било би
омогућено да се равномерно, на простору целе Србије, усагласе теме, наставне
методе које би у одређеним узрастима требало презентовати деци. Иако су теме
уочене овим пројектом заједничке за одређене узрасте, неопходно је слична
истраживања периодично понављати, јер се временом поједини недостаци
превазилазе, али се појављују нови ризици и изазови са којима се потребно ухватити
у коштац. Коначно, истраживање је показало да се неке специфичности
угрожености деце појављују само у одређеним регионима, па их је потребно узети
у обзир при дефинисању тема.
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Савети за безбедност саобраћаја у локалним самоуправама би требало да буду
носиоци ових активности заједно са предшколским установама и основним
школама, те да повремено спроводе анализе специфичности страдања деце у
саобраћају на локалном нивоу.
6.

ЛИТЕРАТУРА
[1] World Health Organization (WHO). (2015). Global Status Report On Road Safety:
Supporting A Decade Of Action. Geneva;
[2] Institute for road safety research. (2009). SWOV Fact sheet: road safety of children in the
Netherlands;
[3] Dragutinovic, N., Twisk, D. (2006). The effectiveness of road safety education. A
literature review. SWOV Institute for Road Safety Research, The Netherlands;
[4] Twisk, D., Vlakveld, W.P. and Commandeur, J.J.F. (2007). When is education effective?
Systematic evaluation of education projects. SWOV Institute for Road Safety Research,
The Netherlands;
[5] Јованов, Д., Пешовић, З., Вукашиновић, М. (2007). Значај локалних самоуправа у
унапређењу саобрачајног образовања и васпитања деце – студија случаја у
Београду, Семинар, Улога локалне заједнице у безбедности саобраћаја, Београд;
[6] Пројекат „Анализа образовне потребе деце предшколског и деце млађег школског
узраста са израдом едукативног материјала“ (2015). Агенција за безбедност
саобраћаја – Саобраћајни факултет у Београду, Београд;

10
40

11. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“
Srbija, Vrnjačka Banja, Hotel Zvezda,
13-16. april 2016.

11th International Conference
“Road Safety in Local Community”
Serbia, Vrnjacka Banja, Hotel Zvezda,
April 13 – 16, 2016.

PRVI REZULTATI ISTRAŽIVANJA UTICAJA DOPUNSKE OBUKE
VOZAČA SA PROBNOM VOZAČKOM DOZVOLOM NA
BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
FIRST RESULTS OF INVESTIGATIOS ON INPACT OF DRIVERS
SUPPLEMENTAL TRAINING WITH PROBATIONARY DRIVER
LICENSE ON TRAFFIC SAFETY
Blagoje Milinić1, Mladen Alvirović2, Boban Milinković3, Dragoslav Kukić4,
Jelena Milošević5
Rezime: Dopunska obuka pruža širok spektar uticaja na promenu ponašanja vozača sa probnom
vozačkom dozvolom. Treninzima bezbedne vožnje moguće je otkloniti propušteno i nepotpuno u
osnovnoj obuci i podići na viši nivo sposobnosti, znanja, shvatanja i veštine upravljanja vozilom.
Navedeni ciljevi mogu se ostvariti posebnim programima obuke koji obuhvataju teorijske i
praktične sadržaje. Stečenim znanjima i praktičnim vežbanjem ovladava se tehnikama i veštinama
bezbednog upravljanja vozilom u redovnim i složenijim saobraćajnim situacijama. Prvi rezultati
istraživanja ukazuju na pozitivnu korelaciju dopunske obuke i bezbednosti saobraćaja.
Ključne reči: mladi vozač, probna vozačka dozvola, obuka, bezbednost saobraćaja
Abstract: Training of drivers with provisional driving licence provide a wide range of influences
on the change of the existing and the acceptance of safer attitudes and behaviors in traffic.
Supplemental training can eliminate what is missed in basic training and raise capacities,
knowledge and skills of the wehicle conducting to a higher level. These objectives can be achieved
1
Mr, Milinić Blagoje, dipl. inž., stručni saradnik, licencirani i sertifikovani predavač teorijske obuke,
Nacionalna vozačka akademija, Tošin bunar 243. Beograd, Srbija, bmilinic@yahoo.com
2 Alvirović Mladen, Glavni i odgovorni urednik, Revije SAT plus, Tošin bunar 243. Beograd, Srbija,
mladen@satmediagroup.net
3 Milinković Boban, dipl.inž.saobraćaja, Načelnik Odeljenja, Uprava saobraćajne policije, Ministarstvo
unutrašnjih poslova, Beograd, bobanmilinkovic@gmail.com
4 Dr, Kukić Dragoslav, dipl. inž., Sektor za bezbednost saobraćaja – AMSS - Centar za motorna vozila,
Beograd, Srbija, kukicdragoslav@cmv.rs
5 Milošević, Jelena, dipl.inž.sabraćaja, Stručni saradnik, Agencija za bezbednost saobraćaja, Beograd, Srbija,
jelena.milosevic@abs.gov.rs
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through drivers special expert training programs which would comprise knoweledge strengthening
and better understanding of traffic rules. It would be optimum, if these programs would include
excercize leading to adoption and acceptance of techniques and skills for safe driving in regular
and more complex traffic situations.
Keywords: novice driver, provisional driving licence, training, traffic safety

1.

UVOD

U radu su sistematizovani prvi rezultati istraživanja uticaja dopunske obuke vozača,
sa probnom vozačkom dozvolom, na bezbednost saobraćaja. Neiskustvo, nedovoljna
svest o opasnosti u saobraćaju, loša procena stepena rizika, propušteni sadržaji u
osnovnoj obuci, sklonost ka brzoj vožnji, precenjivanje svojih sposobnosti, nedostatak
tolerancije i odgovornosti za svoje ponašanje, kvalifikuje vozače sa probnom vozačkom
dozvolom kao posebno rizičnu grupu mladih vozača. Problem bezbednosti mladih
vozača rešava se na različite načina. Prema dosadašnjim istraživanjima najviše je
zastupljen način eliminisanja faktora koji doprinose povećanju učešća u saobraćajnim
nezgodama. Drugi pristup se povremeno razmatra i odnosi se na promenu faktora
psihofizičke i kognitivne sposobnosti vozača. Verovatno integralni pristup daje najbolje
efekte. Ovo je potvrdila praksa u evropskim zemljama u kojima mladi vozači posle
dobijanja uslovne ili stalne vozačke dozvole pohađaju napredne kurseve i treninge
bezbedne vožnje.
U radu je sagledana organizacija dopunske obuke vozača, koja je realizovana po
projektu „1000 mladih vozača“ u Nacionalnoj vozačkoj akademiji u Beogradu /u daljem
tekstu NAVAK/ i analizirani podaci za vozače sa probnom vozačkom dozvolom, o
saobraćajnim nezgodama i saobraćajnim prekršajima, za prvih 6 meseci 2015. godine.
Analiza podataka ukazuju na manje učešće, u saobraćajnim nezgodama i saobraćajnim
prekršajima, vozača koji su završili dopunsku obuku - trening bezbedne vožnje u odnosu
na one koji to nisu. Početni rezultati potvrđuju hipotezu projekta o pozitivnoj korelaciji
treninga bezbedne vožnje i bezbednog ponašanja ovih vozača u saobraćaju. Ograničenje
u istraživanju predstavlja činjenica da grupa vozača koji su prošli dopunski trening čini
2,1% od ukupnog broja vozača sa probnom vozačkom dozvolom, što treba imati u vidu
prilikom tumačenja rezultata o smanjenju učešća u saobraćajnim nezgodama i
saobraćajnim prekršajima ove grupe vozača.
2.

METODOLOŠKI OKVIR ISTRAŽIVANJA

Dopunska obuka vozača sa probnom vozačkom dozvolom, analiziran je sa aspekta
organizacije i prvih uticaja obuke na ponašanje ovih učesnika u saobraćaju. Određenje
pojmova korišćenih u radu. Obuka je shvaćena je kao inoviranje postojećih znanja,
poboljšanje veština upravljanja i razvijanje psihofizičkih sposobnosti za bezbedno
upravljanje vozilom u saobraćaju. Nastavna metoda je stručno verifikovani način kojim
polaznik obuke, pod rukovodstvom trenera bezbedne vožnje i predavača teorijske obuke,
stiče znanja, ovladava veštinama i razvija druge mentalne i psihofizičke sposobnosti za
bezbedno upravljanje motornim vozilom u saobraćaju. Trening bezbedne vožnje je
organizovani oblik obuke sa usvajanjem znanja, uvežbavanjem i prihvatanjem veština i
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tehnika upravljanja motornim vozilom. Trener bezbedne vožnje je lice koje
profesionalno izvodi dopunsku obuku vozača. Učenje je sticanje novih znanja ili veština
kroz teorijsku i praktičnoj obuku i kroz iskustvo.
U radu su analizirani podaci za prvih šest meseci 2015. godine, o saobraćajnim
prekršajima i saobraćajnim nezgodama. Istraživanjem je obuhvaćena populacija od
30.867 vozača koji su probnu vozačku dozvolu stekli 2014. godine, od kojih je 640
završilo dopunsku obuku u NAVAK-u. Uzorak od 640 vozača koji su pohađali
dopunsku obuku – trening bezbedne vožnje ujednačen je sa kontrolnom grupom od
30.227 vozača koji nisu bili na treningu, u pogledu nekoliko obeležja: starosne dobi (u
pitanju su mladi ljudi), teritorijalne pripadnosti, tj. prebivališta (teritorija cele Srbije),
perioda sticanja probne vozačke dozvole (tokom 2014. godine) i perioda praćenja
njihovog ponašanja u saobraćaju (tokom šest meseci 2015. godine). Jedina relevantna
nezavisna varijabla, čija se povezanost sa kasnijim ponašanjem u saobraćaju istražuje,
jeste dopunska obuka koju je završilo 640 vozača, dok 30.227 vozača nije završilo taj
oblik obuke. Zavisne varijable su: (1) učešće u saobraćajnim nezgodama, (2) izazivanje
saobraćajnih nezgoda (i jedno i drugo sa težinom posledica), kao i (3) broj i vrsta
učinjenih prekršaja u saobraćaju.
U istraživanju su korišćene metode: analize sadržaja, statističke obrade i studije
slučaja. Ograničenja su vezana za kratak period praćenja vozača koji su završili
dopunsku obuku, mali broj registrovanih saobraćajnih nezgoda i prekršaja koje su učinili
ovi vozači, zbog čega su određeni pokazatelji iskazani preko korektivnih faktora.
3.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

U procesu evaluacije i praćenja uticaja dopunske obuke na bezbednost saobraćaja,
sagledana je organizacija dopunske obuke vozača sa probnom vozačkom dozvolom i
izvršena analiza podataka o saobraćajnim nezgodama i saobraćajnim prekršajima za ove
vozače. Dopunsku obuku organizovala je Nacionalna vozačka akademija uz podršku
Ministarstva unutrašnjih poslova.
3.1. Organizacija dopunske obuke po projektu „1.000 mladih vozača“
Dopunska obuka je realizovana u okviru projekta „1.000 mladih vozača“ u centru
NAVAK, u drugoj polovini 2014. godine, na principu dobrovoljnosti i besplatno za
učesnike obuke.
Koncept i principi obuke. Dopunska obuka vozača sa probnom vozačkom
dozvolom organizovana je radi ostvarivanja cilja da mladi vozači smanje rizično
ponašanje, da ne stvaraju opasne situacije u saobraćaju, a ako se takve situacije dogode,
da reaguju na način da iz istih izađu bez štetnih posledica ili sa što manjim težinom tih
posledica. Uz sticanje praktičnih veština i navika upravljanja motornim vozilom,
značajno je bilo kod polaznika pobuditi osećaj odgovornosti za ponašanje u saobraćaju,
prepoznati opasna i rizična ponašanja u saobraćaju, uspostaviti realan odnos između
samopouzdanja i psihofizičkih sposobnosti, pokrenuti procese koji menjaju navike i
stavove o bezbednoj vožnji (Lipovac et al, 2014:70-74). Uz sticanje znanja i veština, u
obuci je zastupljen i afektivni domen učenja koji doprinosi promeni ponašanja
zasnovanoj na stavovima, uverenjima i vrednostima bezbedne vožnje. Obuka je
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realizovana kroz trening bezbedne vožnje na principima: stručnosti, očiglednosti,
povezanosti teorije i praktične obuke, sistematičnosti, individualizacije i svesne
aktivnosti. Ovakav pristup je značajno doprineo motivaciji, boljem razumevanju i
prihvatanju ponuđenih znanja i veština (Inić, 1991:440-444; Lazić, 2002:171-180).
Polaznici su obučavani da shvate koliko naizgled bezazlene situacije u saobraćaju mogu
biti opasne.
Program i metode obuke. Program obuke usklađen je sa zahtevima da se vozači sa
probnom vozačkom dozvolom dodatno obuče za bezbednu vožnju Program je sačinjen
na osnovu analize: zahteva savremenog saobraćaja, stavova i ponašanja vozača,
postojećeg sadržaja i propusta u obuci kandidata za vozače, pokazatelja nebezbednih i
problematičnih ponašanja vozača sa probnom vozačkom dozvolom, prakse zemalja sa
razvijenim modelima dopunske obuke mladih vozača i . Programom su određeni sledeći
sadržaji obuke:
1. Položaj za upravljačem i tehnike upravljanja u 5 faza. Uvežbavanje tehnika
sedenja vozača, držanja i okretanja upravljača pri kretanju i manevrisanju vozilom.
2. Kočenje u paničnoj situaciji, uticaj brzine i vremena reakcije na kočioni i
zaustavni put. Uvežbavanje tehnike kočenja sa 50 i 100 km/h. Tehnike kočenja sa ABS
uređajem. Kočenje na markeru sa 40, 60 i 80 km/h. Uviđanje različitosti vremena i puta
reakcije pri kočenju na komandu i na marker.
3. Izbegavanje prepreka bez kočenja, pri brzinama od 50 i 60 km/h. Prepoznavanje i
stvaranje osećaja za uticaj brzine, na upravljivost i stabilnost vozila, u kritičnim
situacijama kada nema vremena za kočenje, pri razlici u brzini od samo 10 km/h.
4. Uticaj agresivnog upravljanja na bezbedno kretanje vozilom. Uveravanje koliko se
sporije kreće i teže kontroliše vozilo pri grubom korišćenju komandi.
5. Kočenje na mokrom i klizavom kolovozu. Uticaj zimskih guma na put kočenja po
klizavom. Kočenje u pravoj liniji, na markeru, brzinama od 30, 40 i 50 km/h, sa ABS
uređajem. Uporedno kočenje sa letnjim i zimskim gumama pri brzini od 50 km/h.
6. Uticaj brzine i vremena reakcije na zaustavni put – teorijsko predavanje sa
korišćenjem simulatora za proveru refleksa, koordinacije i perifernog vida.
7. Defanzivna vožnja, sa naglaskom na pažnju i praćenje saobraćajne situacije,
procenu, predviđanje, držanje bezbednog odstojanja, preticanje, kretanje kroz raskrsnicu,
distrakciju pri korišćenju mobilnog telefona. Uticaj alkohola na psihofizičke sposobnosti
vozača i upravljanje vozilom.
8. Bezbednosni sistemi na vozilu – teorijsko predavanje sa praktičnom obukom,
korišćenje simulatora čeonog sudara i bočnog prevrtanja, sa posebnim osvrtom na
pravilno sedenje, korišćenja sigurnosnog pojasa i naslona za glavu. Polaznici se
upoznaju sa namenom pneumatika, značajem održavanja pneumatika, pojavom
akvaplaninga i ispravnom reakcijom.
Polaznici obuke, na pisti, u bezbednim i kontrolisanim uslovima, prošli su kroz sve
navedene vežbe pri realnim brzinama koje inače razvijaju u saobraćaju od 30 do 100
km/h (imajući u vidu ograničenje od 90% propisane brzine koje donosi probna vozačka
dozvola). Svaki polaznik je samostalno upravljao vozilom, po instrukciji trenera, bez
mogućnosti da se osloni na reakciju nekoga ko je sa njim u vozilu. Na ovaj način kod
polaznika je izazivana realna emocija, stvarni strah i uticaja ovih osećanja na upravljanje
motornim vozilom. Time je ostvarivan pozitivan efekat na razvijanju odgovornosti i
pažnje. U obuci su naglašavani sadržaji o važnosti i načinu praćenja situacije na putu,
procenjivanju, predviđanju, prepoznavanju opasnosti i spremnosti na reakciju na
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odgovarajući način u novonastaloj situaciju u saobraćaju. Obuka je realizovana po
metodama: modifikovanog predavanja, simulacije, demonstracije i uvežbavanja.
Oblici obuke, nastavna sredstva i učila. Obuka je izvođena sa grupama od šest do
osam polaznika. Modifikovana predavanja i pripreme za izvođenje vežbi realizovana su
kroz grupne oblike, a vežbe na poligonu kroz individualne oblike. Treneri bezbedne
vožnje uvažavali su individualnost svakog polaznika u pogledu njegovih znanja, veština,
motivisanosti i procenjenih sposobnosti. Treninzi su realizovani u centru NAVAK sa
kompletno opremljenim učionicama, kabinetima i namenski pripremljenom poligonu za
izvođenje vežbi i radnji vozilom pri brzinama do 100 km/h, na suvoj, mokroj i klizavoj
podlozi. Demonstracije, simulacije i praktične vežbe izvođene su savremenim
nastavnim sredstvima, na simulatorima i sa školskim vozilima po principu jedan
polaznik – jedno vozilo. Teorijske sadržaje i praktične vežbe izvodili su stručno
osposobljeni i licencirani predavači i treneri bezbedne vožnje po andragoškim
principima uz primenu tehnika fasilitacije.
Ishod i evaluacija. Efekti dopunske obuke prate se sistematično: kroz evaluacione
listove u kojima posle završene obuke polaznici iskazuju lični doživljaj obuke i kroz
ponašanje ovih vozača u saobraćaju. Ciljano se prate podaci o prekršajima i
saobraćajnim nezgodama u kojima učestvovali vozači koji su prošli obuku. Pokazatelji,
dobijeni preko evolucionih listova, posredno ukazuju na pozitivne efekte obuke. Kvalitet
teorijskog sadržaja najvećom ocenom 5 ocenilo je 74,6% vozača, dok je kvalitet
praktične obuke na pisti najvećom ocenom 5 ocenilo 92,7% vozača. Osim sadržaja
obuke, polaznici su ocenjivali predavače i trenere, u kojoj meri teorijski i praktični čas
obuke drže na interesantan i aktivan način, koliko su u tome razumljivi, uspešni i
prihvatljivi. Kvalitet predavanja i objašnjenja trenera teorijske obuke najvećom ocenom
5 ocenilo je 93,5% vozača, dok je kvalitet objašnjenja trenera tokom praktičnih vežbi na
pisti najvećom ocenom 5 ocenilo 95,3% vozača. Ubedljivost vežbi izvedenih na
simulatorima i trenažerima najvećom ocenom 5 ocenilo je 86,7% vozača, dok je kvalitet
poligona i organizacije obuke u centru NAVAK najvećom ocenom 5 ocenilo 89,5%
vozača (Milinić et al, 2014:320).
3.2.

Učešće vozača sa probnom vozačkom dozvolom u saobraćajnim nezgodama i
prekršajima

U 2014. godini 30.867 vozača je steklo probnu vozačku dozvolu. Od ukupnog broja
vozača sa probnim vozačkim dozvolama, 640 vozača je prošlo trening bezbedne vožnje
na Nacionalnoj vozačkoj akademiji (2,1%), dok 30.227 vozača nije pohađalo takvu vrstu
dopunske obuke (97,9%) (Slika 1).
Od ukupno 30.227 vozača koji nisu prošli trening, 3.448 vozača je načinilo
saobraćajne prekršaje u prvih šest meseci 2015. godine, što čini 11,4% od ukupnog broja
vozača koji nisu pohađali obuku. Ako se posmatra grupa od 640 vozača koji su pohađali
dopunsku obuku uočava se da je 51 vozač načinio saobraćajne prekršaje u prvoj polovini
2015. godine, što čini 8,0% od ukupnog broja vozača koji su prošli pomenutu obuku.
Broj mladih vozača

Broj prekršaja, januar –jun 2015.
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Slika 1. Broj vozača kojima je probna vozačka dozvola izdata u 2014. godini i broj prekršaja koje
su učinili u periodu januar – jun 2015. godine, prema pohađanju obuke

Prekršaji vozača koji nisu pohađali dopunsku obuku. U grupi vozača koji nisu
pohađali dopunsku obuku, kao najčešći, izdvajaju se prekršaji: „upravljanje motornim
vozilom u periodu od 23 do 05 časova“ (22,7%), „nekorišćenje sigurnosnog pojasa u
motornom vozilu za vreme vožnje“ (13,5%), „nepropisno zaustavljanje ili parkiranje
vozila“ (6,7%), „nepoštovanje saobraćajne signalizacije“ (5,2%), „kretanje na putu u
naselju brzinom koja je od 21 do 50 km/h veća od dozvoljene“ (5,2%), „kretanje na putu
u naselju brzinom koja je od 11 do 20 km/čas veća od dozvoljene“ (3,2%); svi ostali
prekršaji imaju zastupljenost manju od po 3% u ukupnom broju prekršaja koje su
načinili vozači koji nisu pohađali dopunsku obuku (Slika 2).
Prekršaji vozača koji su pohađali dopunsku obuku. U grupi vozača koji jesu
pohađali dopunsku obuku, kao najčešći, izdvajaju se prekršaji: „upravljanje motornim
vozilom u periodu od 23 do 05 časova“ (19,6%), „nekorišćenje sigurnosnog pojasa u
motornom vozilu za vreme vožnje“ (5,9%), „kretanje na putu u naselju brzinom koja je
od 11 do 20 km/h veća od dozvoljene“ (5,9%), „upravljanje vozilom pod dejstvom
alkohola više od 0,50 do 1,20 mg/ml“ (5,9%), „kretanje na putu u naselju brzinom koja
je do 10 km/h veća od dozvoljene“ (5,9%). Ostali prekršaji imaju procentualno učešće
po 3,9% (načinjeni od strane dva vozača), 2% (načinjeni od strane jednog vozača) ili
0% (Slika 2).
Vozač kome nakon
isteka probne vozačke
dozvole, nije izdata
vozačka dozvola; 2,5%

Prelazak kolovoza
preko pešačkog prelaza
na crveno svetlo za
pešake; 2,4%

Vožnja danju bez
uključenih kratkih,
odnosno dnevnih
svetala; 2,4%

Upravljanje vozilom pod
dejstvom alkohola više od 0,50
do 1,20 mg/ml; 2,7%

Upravljanje motornim
vozilom u vremenu od
23 do 05 h; 22,7%

Kretanje na putu u naselju
brzinom koja je od 11 do 20 km/h
veća od dozvoljene; 3,2%
Kretanje na putu u
naselju brzinom koja je
od 21 do 50 km/h veća
od dozvoljene; 5,2%

Nevršenje prestrojavanja
na dovoljnom odstojanju
pred raskrsnicom; 3,9%

Upravljanje
motornim vozilom
bez nadzora lica u
vozilu; 3,9%

Upravljanje
motornim vozilom u
vremenu od 23 do
05 h; 19,6%

Nekorišćenje
zaštitne kacige za
vreme vožnje; 3,9%
Nepropisno
preticanje; 3,9%
Nekorišćenje
sigurnog pojasa;
5,9%

Nepoštovanje
saobraćajne
signalizacije; 3,9%

Nepoštovanje
saobraćajne
signalizacije; 5,2%
Nekorišćenje sigurnog
pojasa; 13,5%
Nepropisno
zaustavljanje ili
parkiranje vozila; 6,7%

Kretanje na putu van
naselja brzinom koja
je od 21 do 40
km/čas veća od
dozvoljene; 3,9%

Nepropisno
zaustavljanje ili
parkiranje vozila;
3,9%
Kretanje na putu u
naselju brzinom koja
je do 10 km/h veća
od dozvoljene; 5,9%

Upravljanje vozilom pod dejstvom
alkohola više od 0,50 do 1,20 mg/ml; 5,9%

Kretanje na putu u
naselju brzinom koja
je od 11 do 20 km/h
veća od dozvoljene;
5,9%

Slika 2. Raspodela najčešćih6 prekršaja vozača sa probnom vozačkom dozvolom koji nisu
pohađali dopunsku obuku i vozača koji su pohađali dopunsku obuku

Analizom prekršaja koji se odnose na prekoračenje brzine u naselju uočeno je da u
grupi vozača koji nisu pohađali trening dopunske obuke, ovakvi prekršaji čine 10,3% od
6

Ostali saobraćajni prekršaji, koji nisu prikazani na dijagramu, imaju učešće manje od 2%
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ukupnog broja prekršaja, dok u grupi vozača koji jesu pohađali trening dopunske obuke
prekršaji prekoračenja brzine u naselju imaju učešće od 11,8% u ukupnom broju
prekršaja pomenute grupe vozača.
Međutim, ako se analizira „težina“ prekršaja prekoračenja brzine, može se uočiti da u
grupi vozača koji su pohađali trening dopunske obuke – 5,9% od ukupnog broja
prekršaja čine prekoračenja do 10 km/h u naselju, 5,9% čine prekoračenja od 11 do 20
km/h u naselju, a da u ovoj grupi vozača nije bilo prekršaja prekoračenja brzine za 21 do
50 km/h u naselju (0%) niti prekršaja prekoračenja brzine za 51 do 70 km/h u naselju
(0%). Sa druge strane, kod vozača koji nisu pohađali trening dopunske obuke prekršaji
prekoračenja brzine do 10 km/h u naselju imaju učešće od 1,8%, a sa povećanjem
„težine“ prekršaja raste i procentualna zastupljenost u ukupnom broju, odnosno,
prekršaji prekoračenja brzine za 11 do 20 km/h u naselju čine 3,2%, a prekršaji
prekoračenja brzine za 21 do 50 km/h u naselju imaju najveću zastupljenost, i čine 5,2%,
a prekršaji prekoračenja brzine za 51 do 70 km/h u naselju čine 0,1% u ukupnom broju
prekršaja vozača iz ove grupe. (Slika 3).
Prekršaji prekoračenja brzine u naselju
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

5,9%

0,0%

5,9%

5,2%

3,2%

1,8%
Kretanje na putu u naselju
brzinom koja je do 10 km/h
veća od dozvoljene

Kretanje na putu u naselju
brzinom koja je od 11 do 20
km/h veća od dozvoljene

Vozači koji nisu pohađali trening dopunske obuke

0,0%
0,1%

Kretanje na putu u naselju
brzinom koja je od 21 do 50
km/h veća od dozvoljene

Kretanje na putu u naselju
brzinom koja je od 51 do 70
km/čas veća od dozvoljene

Vozači koji su pohađali trening dopunske obuke

Slika 3. Prekršaji prekoračenja brzine u naselju kod dve posmatrane grupe vozača

Saobraćajne nezgode i posledice – poređenje. U Tabeli 1. prikazan je broj
saobraćajnih nezgoda i posledica saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali vozači
sa probnim vozačkim dozvolama, u zavisnosti od toga da li su pohađali dopunsku obuku
u NAVAK-u ili to nije bio slučaj.
Tabela 1. Broj SN i posledice SN u kojima su učestvovali vozači sa probnom vozačkom
dozvolom
Vozači

Saobraćajne nezgode

Posledice

Vozači

Br. vozača
sa PVD

Uk.
SN

SN
NAST

SN
POG

SN
POV

SN sa
NAST POG
MŠ

POV

TTP

LTP

Nisu pohađali trening

30227

273

114

7

107

159

174

7

167

22

145

Pohađali trening

640

4

1

/

1

3

1

/

1

/

1

UKUPNO

30867

277

115

7

108

162

175

7

168

22

146

S obzirom na to da je dopunsku obuku pohađalo 2,1% od ukupnog broja vozača koji
su dobili probnu vozačku dozvolu u 2014. godini, jednostavnim poređenjem apsolutnih
vrednosti broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica između dve grupe vozača, ne
može se steći uvid u to da li je, i u kojoj meri, došlo do smanjenja broja saobraćajnih
nezgoda i posledica u grupi vozača koji su prošli dopunsku obuku.
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U cilju postizanja mogućnosti korektnog poređenja broja saobraćajnih nezgoda i
posledica kod vozača iz dve grupe različite brojnosti vozača, izvršena je korekcija broja
vozača i broja saobraćajnih nezgoda i posledica iz grupe vozača koji su pohađali trening
bezbedne vožnje. U tom smislu, kreiran je korekcioni faktor k, kojim je broj vozača koji
su pohađali trening u NAVAK-u sveden na broj vozača koji nisu pohađali dopunsku
obuku, a zatim je istim faktorom izvršena korekcija, odnosno srazmerno uvećanje, broja
saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica za istu grupu vozača.

k=

broj vozača koji nisu pohađali dopunsku obuku
30.227
=
broj vozača koji jesu pohađali dopunsku obuku
640

(1)

Izjednačavanjem brojnosti vozača iz dve posmatrane grupe, i korekcijom
(srazmernim uvećanjem) broja saobraćajnih nezgoda i posledica, postignuta je
uporedivost dve posmatrane grupe. Nakon korekcije vrednosti, izračunato je
procentualno smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i posledica do kog bi došlo, sa
pretpostavkom da svi vozači koji nisu prošli obuku, prođu dopunsku obuku u NAVAK-u
(Tabela 2). Ograničenje predstavlja činjenica da je srazmerno uvećanje broja
saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica vršeno na osnovu podataka male grupe vozača
(640 vozača koji su prošli dopunsku obuku, koji čine 2,1% od ukupnog broja vozača koji
poseduju probnu vozačku dozvolu). Ovo ograničenje posebno treba imati u vidu
prilikom tumačenja rezultata koji ukazuju na smanjenje od 100% (Tabela 2).
Tabela 2. Korigovani broj SN i posledice u SN u kojima su učestvovali vozači sa PVD i
potencijalno smanjenje
Vozači

Saobraćajne nezgode

Vozači

Br. vozača
sa PVD

Uk.
SN

SN
SN
NAST POG

SN
POV

Posledice
SN sa
NAST POG
MŠ

POV

TTP

LTP

Nisu pohađali trening

30227

273

114

7

107

159

174

7

167

22

145

Pohađali trening – kor.

30227

189

47

0

47

142

47

0

47

0

47

Smanjenje

-

-31% -59% -100% -56% -11% -73% -100% -72% -100% -67%

Na osnovu podataka o broju saobraćajnih nezgoda i posledicama iz saobraćajnih
nezgoda u kojima su učestvovali vozači koji poseduju probnu vozačku dozvolu, u
periodu januar–jun 2015. godine, i uz pretpostavku da svi vozači koji nisu prošli
dopunsku obuku prođu takvu vrstu obuke, izračunato je da bi se moglo očekivati
smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda za 31%, saobraćajnih nezgoda sa
nastradalima za 59%, saobraćajnih nezgoda sa povređenima za 56%, a saobraćajnih
nezgoda sa samo materijalnom štetom za 11%.
U pogledu posledica saobraćajnih nezgoda moglo bi se očekivati smanjenje broja
nastradalih vozača koji poseduju probnu vozačku dozvolu za 73%, odnosno broja
povređenih vozača za 72%. S obzirom na to da u prvoj polovini 2015. godine nije bilo
saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima u kojima su učestvovali vozači koji su prošli
trening dopunske obuke, kao i to da nijedan od vozača koji su prošli trening nije
poginuo, niti zadobio teške telesne povrede u istom periodu, procenat smanjenja u ovim
kolonama u Tabeli 2. ima vrednost od 100%. Realno je očekivati da bi u stvarnosti
procentualno smanjenje ipak bilo manje od 100%, međutim, značajno smanjenje broja
saobraćajnih nezgoda i njihovih najtežih posledica nakon realizacije dopunske obuke
vozača sa probnom vozačkom dozvolom se svakako može očekivati.
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Prilikom tumačenja vrednosti smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i posledica kod
vozača u zavisnosti od toga da li su pohađali trening dopunske obuke (Tabela 2), treba
imati u vidu ograničenje koje je prethodno pomenuto, odnosno činjenicu da je uvećanje
broja saobraćajnih nezgoda i posledica kod vozača koji su prošli dopunsku obuku vršeno
na osnovu podataka o grupi koju čini 2,1% od ukupnog broja vozača sa probnom
vozačkom dozvolom.
Još jedno od ograničenja koje treba imati u vidu prilikom projekcije očekivanog
smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica nakon realizacije dodatne
obuke vozača sa probnom vozačkom dozvolom jeste struktura grupe vozača koji su
učestvovali u dopunskoj obuci, na osnovu koje se vrši procena smanjenja broja
saobraćajnih nezgoda i posledica za sve vozače sa probnom vozačkom dozvolom.
Naime, od reprezentativnosti uzorka vozača koji su prošli dopunsku obuku, u smislu
njihovog predznanja, motivisanosti, prethodnih rezultata na vozačkom ispitu, itd., zavisi
relevantnost procene koja se odnosi na sve vozače sa probnom vozačkom dozvolom.
4.

DISKUSIJA REZULTATA

Poređenjem vozača koji su prošli dopunsku obuku – trening bezbedne vožnje i
vozača koji nisu imali priliku za to, može se uočiti da je veće procentualno učešće
vozača koji su načinili saobraćajne prekršaje među vozačima koji nisu pohađali obuku
(11,4%) u odnosu na grupu vozača koja je obučavana na treningu bezbedne vožnje
(8,0%), i to za 42,5%. Kod obe posmatrane grupe vozača (koji nisu pohađali dopunsku
obuku i koji su pohađali dopunsku obuku) kao najčešći prekršaj izdvaja se „upravljanje
motornim vozilom u periodu od 23 do 05 časova“, sa procentualnim učešćem od 22,7%,
odnosno 19,6%, redom. Prekršaji koji se odnose na nekorišćenje sigurnosnog pojasa
imaju učešće od 13,5% kod vozača koji nisu pohađali dodatnu obuku, dok kod vozača
koji jesu pohađali dodatnu obuku ovaj prekršaj ima učešće od 5,9%. U grupi vozača koji
su prošli dopunsku obuku nije bilo evidentiranih prekršaja prekoračenja brzine 21 do 50
km/h u naselju (0%), niti prekršaja prekoračenja brzine 51 do 70 km/h u naselju (0%),
dok su ovi prekršaji u grupi vozača koji nisu prošli obuku zastupljeni u ukupnom broju
prekršaja: sa 5,2% prekoračenje brzine za 21 do 50 km/h, i sa 0,1% prekoračenja brzine
za 51 do 70 km/h.
Na osnovu analize podataka o saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali
vozači sa probnim vozačkim dozvolama, uočeno je smanjenje svih vrsta saobraćajnih
nezgoda (sa poginulim licima, povređenim licima i materijalnom štetom), kao i
posledica saobraćajnih nezgoda kod vozača koji su prošli trening dopunske obuke.
S obzirom na podatke o broju saobraćajnih prekršaja, sa bezbednosno povoljnijom
strukturom, i smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i posledica kod vozača koji su prošli
trening bezbedne vožnje u NAVAK-u, može se reći da je dopunska obuka ostvarila
značajan efekat unapređenja znanja, stavova i ponašanja vozača koji poseduju probnu
vozačku dozvolu.
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5.

ZAKLJUČCI

Edukacija vozača kroz treninge bezbedne vožnje, seminare i kampanje doprinosi
bezbednijem ponašanju u saobraćaju (Vujanić et al, 2015:213-228). Dopunska obuka
vozača sa probnom vozačkom dozvolom realizovana je po projektu „ 1000 mladih
vozača“ u centru NAVAK, uz podršku MUP-a. U okviru projekta prethodno je izvršeno
istraživanje potreba ciljne grupe, sagledana evropska praksa i postojeći nacionalni
kapaciteti. Dopunska obuka realizovana je kroz treninge bezbedne vožnje. Na namenski
uređenom poligonu, u bezbednim i kontrolisanim uslovima, svi polaznici prošli su kroz
planirane sadržaje obuke, upravljajući vozilom samostalno bez prisustva suvozača, pri
realnim brzinama od 30 do 100 km/h. Uvežbavanjem veština upravljanja vozilom u
redovnim i graničnim saobraćajnim situacijama i na različitoj podlozi, vozači su uz
emocionalne reakcije, sa razumevanjem upoznavali realnost mogućih rizika i opasnosti.
Pokazatelji o poštovanju propisa o pravilima saobraćaja i učešća u saobraćajnim
nezgodama, vozača koji su probnu vozačku dozvolu stekli 2014 godine, ukazuju na
bezbednije ponašanje vozača koji su prošli dopunsku obuku u odnosu na one koji to
nisu. Vozači koji su prošli dopunsku obuku procentualno manje čine saobraćajne
prekršaje u odnosu na vozače koji nisu bili na obuci (smanjenje u učešću 42,5%).
Struktura otkrivenih prekršaja povoljnija je kod vozača koji su prošli obuku. Statistička
analiza ukazuje na očekivano smanjenje broja saobraćajnih nezgoda za 31% pod
uslovom da svi vozači prođu dopunsku obuku po postojećem programu. Projekat “1000
mladih vozača”, realizovan u NAVAK-u, dao je dobre početne rezultate.
Problem mladih vozača i njihove spremnosti da svoja znanja i veštine upravljanja
vozilom unapređuju i podižu na očekivani i viši nivo, može se rešavati i kroz dopunsku
obuku. Razvijanje modela dopunske obuke na principima dobrovoljnosti, stručnosti i
besplatnosti za polaznike, zahteva angažovanje stručnih organizacija za ovu oblast,
vladinih i nevladinih institucija i organizacija, lokalne uprave i pojedinaca, uz određena
finansijska ulaganja. Sistematičnost u praćenju bezbednosti mladih vozača i
organizovanju odgovarajućih modela dopunske obuke, izvesno je, daje dobre rezultate u
bezbednosti saobraćaja.
6.
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Бранко Стаматовић5, Зоран Алимпић6
Резиме: Агенција за безбедност саобраћаја је у складу са својим обавезама, реализовала
пројекат „Бенчмаркинг безбедности саобраћаја на локалном нивоу и успостављање система
безбедности саобраћаја у локалним самоуправама“ током последњег квартала у 2015. години.
Пројекат је реализован на основу методологије бенчмаркинга безбедности саобраћаја на
локалном нивоу која је развијена у оквиру активности Агенције за безбедност саобраћаја уз
уважавање међународне и националне праксе у области бенчмаркинга у безбедности
саобраћаја. Пројектом је обухваћено 11 локалних самоуправа у Републици Србији, од којих је
8 градова средње величине (од 70.000 до 130.000 хиљада становника) и 3 општине (са око 30.000
становника). Резултати о раду локалних самоуправа у области безбедности саобраћаја су
прикупљани кроз присуство и разговоре на састанцима са члановима локалних Тела за
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координацију послова безбедности саобраћаја и представницима најзначајнијих субјеката –
носиоца активности у безбедности саобраћаја на локалном нивоу, као и на основу података које
прикупља Агенција за безбедност саобраћаја. У раду су приказани коначни резултати –
перформансе одабраних локалних самоуправа у безбедности саобраћаја, истакнута је позитивна
пракса, али и проблеми и потешкоће на које локалне самоуправе наилазе у погледу управљања
безбедношћу саобраћаја.
Кључне речи: бенчмаркинг, локалне самоуправе, резултати, проблеми, најбоља пракса.
Abstract: Road Traffic Safety Agency realized, in accordance with its obligations, project named
“Benchmarking of road safety at local level and establishment of road safety management system in
local communities” during last quarter of 2015. Project was realized with usage of methodology for
benchmarking of road safety in local communities, which is defined thought activities of Road
Traffic Safety Agency with full respect to foreign and domestic practices in the field of
benchmarking of road safety. Project involved 11 local communities in the Republic of Serbia,
where 8 of them are middle-sized cities (from 70.000 up to 130.000 inhabitants) and 3 are
municipalities (with about 30.000 inhabitants). Results were collected through presence and
discussions at meetings with members of local Road safety coordination bodies and representatives
of significant subjects - holders of key activities for road safety in local communities and also from
data which Road Traffic Safety Agency collects. Final results – performances of selected local
communities are presented in this paper, best practice is emphasized, and also problems and
difficulties which local communities have in terms of road safety management are recognized.
Keywords: benchmarking, local communities, results, problems, best practice.

1.

УВОД

Агенција је 2014. године реализовала пројекат „Метод бенчмаркинга
(Benchmarking) институција безбедности саобраћаја у локалним самоуправама у
Републици Србији, стратешки значај и потенцијал“ (АБС, 2014)7. Пројектом је
дефинисана иницијална методологија бенчмаркинга са главним аспектом на рад
локалног Тела за координацију послова безбедности саобраћаја (у даљем тексту
ТКПБС). Крајем 2015. године, Агенција је започела пројекат (АБС, 2016)
„Бенчмаркинг безбедности саобраћаја на локалном нивоу и успостављање система
безбедности саобраћаја у локалним самоуправама“ (у даљем тексту Пројекат).
Пројекат започет 2015. године представља наставак активности везаних за
бенчмаркинг безбедности саобраћаја на локалном нивоу.
Имајући у виду да се приликом оцене стања безбедности саобраћаја најчешће
оцењују они параметри који представљају крајњи резултат (индиректни резултат)
рада свих институција од значаја у систему безбедности саобраћаја (без обзира да ли
су индиректни или директни показатељи безбедности саобраћаја - индикатори,
саобраћајне незгоде и последице), постоји основана потреба да се рад институција
оцени показатељима који директно описују рад тих институција. Стога ће у раду бити
детаљно описани само они аспекти у Пројекту који се односе на управљање
безбедношћу саобраћаја, али су и дати коначни резултати по свим локалним
самоуправама у Србији, обухватајући све стубове безбедности саобраћаја који се
оцењују у моделу. Радом су обухваћени сви под-стубови који се налазе у оквиру стуба
који се односи на управљање безбедношћу саобраћаја, осим података о локалном
управљачу пута, који захтева посебно разматрање и објашњење.
7
Пројекат је за потребе Агенције за безбедност саобраћаја реализовала Криминалистичко-полицијска
академија из Београда.
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2.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

За потребе Пројекта бенчмаркинга безбедности саобраћаја у локалним
самоуправама у 2015. години, одабрано је једанаест локалних самоуправа: Богатић,
Ваљево, Зрењанин, Ковин, Краљево, Крушевац, Лозница, Сремска Митровица, Уб,
Чачак и Шабац. Све одабране локалне самоуправе имају формирано Тело за
координацију послова безбедности саобраћаја (ТКПБС), осим Сремске Митровице.
Бенчмаркинг локалних самоуправа се спроводи путем посета представника
Агенције у локалним самоуправама. Свака локална самоуправа се оцењује по основних
пет стубова безбедности саобраћаја (WHO, 2007)8, који су подељени у под-стубове9 (21
под стуб) који се коначно деле на конкретне индикаторе (108 индикатора). Оцене
индикатора се врше на скали 0-100, експертском оценом у стубовима који се односе на
управљање безбедношћу саобраћаја и безбедност путева. У осталим стубовима
безбедности саобраћаја, оцена се доноси на основу доступних података из других
пројеката Агенције (ставови, индикатори и сл.). Експертске оцене се доносе на основу
утисака са заједничких састанака и разговора са представницима институција, али и
материјала прикупљених током Пројекта, као и оних материјала и података који су од
раније доступни Агенцији. Већа вредност индикатора значи боље стање са аспекта
безбедности саобраћаја, а сваком се придружује одговарајући пондер који има улогу
приликом агрегације показатеља на виши ниво оцењивања.
3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Управљање на основу података

Управљање на основу података је на веома ниском нивоу у готово свим
локалним самоуправама обухваћеним Пројектом. Програми унапређења
безбедности саобраћаја се најчешће доносе искуствено, на основу знања и ставова
чланова ТКПБС. Често се мере не усмеравају ка решавању оних проблема у којима
постоји „највећи потенцијал“ за смањење апсолутних показатеља безбедности
саобраћаја. Најбољи познаваоци тренутног стања су најчешће представници
саобраћајне полиције, али се анализа саобраћајне полиције често завршава на
подацима о саобраћајним незгодама и њиховим последицама.
Ваљево је једина локална самоуправа у којој је за почетак састанка ТКПБС
припремљен Извештај о стању безбедности саобраћаја, а који су презентовали
представници саобраћајне полиције. Истраживања на територији локалне самоуправе
су ретка, често и у потпуности занемарена и често се, иако планирана, не реализују и
сходно томе преносе у наредну годину. Краљево се издваја као једина локална
самоуправа обухваћена Пројектом која је реализовала највише истраживачких
пројеката и то кроз Стратегију безбедности саобраћаја града Краљева. Ваљево
(саобраћајна полиција и ученици средње школе) и Зрењанин (саобраћајна полиција)
се издвајају по реализацији истраживања сопственим капацитетима.
Већи градови најчешће имају одговарајуће ГИС платформе и оне су најчешће
доступне јавности, али ни један ГИС систем не садржи податке о обележјима
безбедности саобраћаја, односно њихов потенцијал није у потпуности искоришћен
(Шабац, Чачак, Зрењанин).
Управљање безбедношћу саобраћаја, Безбедност путева, Безбедност возила, Безбедност учесника и
брига након саобраћајне незгоде.
9 Стуб који се односи на бригу после саобраћајне незгоде се не дели у под-стубове.
8
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Слика 1. Упоредна оцена локалних
самоуправа по индикаторима у групи
„Управљање на основу података“.

3.2.

Богатић
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Зрењанин

Ковин

Слика 2. Упоредна оцена локалних
самоуправа по индикаторима у групи „Рад
ТКПБС“.

Рад ТКПБС

Политичка подршка која је неопходна за рад ТКПБС је најчешће само начелна.
У одређеним локалним самоуправама значај ТКПБС-а је препознат тиме што је
председник општине/градоначелник уједно и председник ТКПБС (Чачак,
Зрењанин). Политичке промене значајно утичу на рад и структуру ТКПБС (нпр.
Крушевац). У раду ТКПБС најчешће учествују и инжењери саобраћаја, а највише
их учествује у раду ТКПБС у Ваљеву (5 саобраћајних инжењера).
Постоје ТКПБС у којима су чланови најчешће „први представници“ одређених
институција (директори предузећа, начелници и сл.), док постоје и ТКПБС чији су
чланови најчешће нижи извршитељи у хијерархији институције коју заступају у
ТКПБС. Краљево је јединствено по начину организације ТКПБС по томе што
постоји шири и ужи састав, уважавајући обе структуре чланова.
У погледу заступљености различитих институција унутар ТКПБС,
карактеристично је да су једино представници саобраћајне полиције заступљени у
свим локалним самоуправама. Изузимајући Ковин који нема формирано посебно
предузеће које управља локалним путевима, и представници управљача су
заступљени у ТКПБС у свим локалним самоуправама обухваћеним Пројектом.
Карактеристично је да у Ковину и Крушевцу у раду ТКПБС не учествују
представници образовних институција10. Пример да је представник здравства
укључен у рад ТКПБС је забележен само у Чачку, док представник финансија у
оквиру градске/општинске управе учествује у раду ТКПБС у Шапцу, а представник
медија у Краљеву. Проблем неучествовања представника градске/општинске власти
(финансије, веће и сл.) у раду ТКПБС се значајно одражава на оперативност ТКПБС.
Представници прекршајних судова и невладиних организација (удружења возача)
су такође заступљени у недовољној мери. Краљево и Шабац се издвајају као локалне
самоуправе у којима у раду ТКПБС учествује и представник мотоциклиста и
представник бициклиста.

Представници саобраћајне полиције, управљача пута и образовних институција су методологији
пројекта препознати као кључни носиоци активности у безбедности саобраћаја на локалном нивоу.

10
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Накнада за рад чланова ТКПБС није успостављена у свим локалним
самоуправама (не постоји у Лозници, Шапцу и Крушевцу). У локалним
самоуправама где не постоји накнада за рад чланова ТКПБС најчешће постоји отпор
за увођење накнаде од стране председника општине/градоначелника или
градског/општинског већа. Као разлог неувођења накнаде се истиче то да и други
савети на нивоу локалне самоуправе немају накнаде, занемарујући чињеницу да
ТКПБС има сопствена средства којима управља, као и да је законом дефинисано да
се могу употребити за рад ТКПБС. Одређене локалне самоуправе (Чачак, Ваљево)
имају „непотпун“ систем давања накнаде, где накнаду имају само чланови који не
долазе из институција чији је оснивач локална самоуправа.
Локалне самоуправе немају посебне структуре за специфичне оперативне
активности у безбедности саобраћаја и те активности најчешће зависе од
извршитеља у различитим институцијама – чланова ТКПБС. Оперативни задаци се
најчешће односе на писање спецификација у пројектним задацима, праћење
реализације пројеката, координирање одређених активности и сл. Проблем
оперативности је негде успешно решен кроз одговарајуће службе на нивоу
града/општине (Краљево, Чачак). На другој страни, Крушевац се издваја као
локална самоуправа која сва средства пребацује управљачу пута, који реализује
даље активности. Административне послове ТКПБС (позивање чланова, припрема
дневног реда, штампање материјала, вођење записника) најчешће обавља једно лице
које није члан самог ТКПБС и ангажовано је из других служби у оквиру
градске/општинске управе (Шабац, Краљево, Лозница). На другој страни, постоје
ТКПБС у оквиру којих сами чланови обављају и административне послове (Ваљево,
Крушевац, Зрењанин). Најчешће је само мали проценат чланова ТКПБС оперативан
и спроводи конкретне активности (2-3 члана).
Едукација чланова ТКПБС није заступљена у великој мери. Значајним
конференцијама у области безбедности саобраћаја присуствују само поједини
чланови ТКПБС, и најчешће о сопственом трошку. У погледу јавне доступности
материјала ТКПБС, издваја се једино Краљево, које у оквиру званичне интернет
презентације града Краљева има посебну страницу.
3.3.

Планирање и трошење средстава за БС

У већини локалних самоуправа обухваћених Пројектом не постоји ненаменско
трошење средстава у погледу прекорачења законске одредбе да се до 50% средстава
троши на унапређење саобраћајне инфраструктуре (осим делимично у Лозници). Од
почетка важења Закона о безбедности саобраћаја на путевима, различите локалне
самоуправе су заузимале различите ставове по питању усмеравања средстава за
унапређење безбедности саобраћаја (Зрењанин не издваја новац за опремање
саобраћајне полиције). У локалним самоуправа укљученим у Пројекат није могуће
препознати ставке које се могу строго окарактерисати као ненаменске (Одређене
локалне самоуправе су финансирале планове техничког регулисања из средстава
ТКПБС, или набављале возила за потребе средње саобраћајне школе).
Карактеристично је, да одређене локалне самоуправе опредељују одређени део
средстава (најчешће тачно 50%) управљачу пута на локалном нивоу, не улазећи у
детаљну разраду ставки по којима ће та средства бити трошена. Проблем са
реализацијом средстава је делимично препознат у Крушевцу, Убу, Богатићу и
Лозници. Проблем нереализације средстава је најчешће последица неадекватне
комуникације са представницима финансија на нивоу локалне самоуправе.
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Пројектом је такође препознато да одређене локалне самоуправе често „пасивно“
опредељују средства за унапређење безбедности саобраћаја, преписујући идеје од
других локалних самоуправа или групо преписујући предлоге Агенције. Недовољно
се препознају активности које се могу реализовати са мало средстава (неопходно је
више сарадње са невладиним организацијама). Уклањање „неисправне“ саобраћајне
сигнализације, или чишћење растиња зарад повећања прегледности нису мере које
изискују значајна новчана средства.
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Финансирање БС

Сви градови обухваћени Пројектом издвајају одређена средства из буџета града
за унапређење саобраћајне инфраструктуре, поред средстава која су обезбеђена на
основу наплаћених новчаних казни на територији локалне самоуправе. Међутим,
ако се изузме улагање у инфраструктуру, онда се у осталим доменима безбедности
саобраћаја не издвајају друга средства осим оних која се добијају наплатом
новчаних казни. Карактеристичан је пример Крушевца у коме је за изградњу
кружног тока издвојена половина средстава од оних средстава која су добијена
наплатом новчаних казни којима управља ТКПБС, а половина из других средстава
града. ТКПБС најчешће не управља другим средствима осим онима од наплаћених
новчаних средстава. Од мањих општина се издваја пример Ковина, који за одређена
инфраструктура средства, почев од 2010. године, конкурише у АП Војводина (зоне
школа у општини Ковин). Недостатак конкурса је то што се конкурише одређеним
средствима, па се та средства удружују за одређену намену за коју је расписан
конкурс.
Посматрајући количину наплаћених новчаних средстава у односу на број
становника, постоје значајне разлике између локалних самоуправа. Такав дисбаланс
може указивати на то да се у одређеној локалној самоуправи чини мање прекршаја
и да је безбедност на већем нивоу, али и на проблеме у раду саобраћајне полиције,
прекршајних судова, лоше ставове грађана о раду саобраћајне полиције и
безбедности саобраћаја и сл. Крушевац има мање приходе у поређењу са локалним
самоуправама сличног броја становника (нпр. Краљево).
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3.5.

Стратегија БС

Краљево је једина локална самоуправа која има реализовану стратегију
безбедности саобраћаја. Краљево је стратегију безбедности саобраћаја реализовало
пре доношења националне стратегије, али је и поред тога она у сагласности са
циљевима на националним нивоу. Разлике постоје у погледу чињенице да одређени
циљеви дефинисани на националном нивоу нису обухваћени на локалном.
Међутим, у Краљеву постоје и други многобројни специфични циљеви који нису
дефинисани на националним нивоу. Ваљево, Крушевац и Зрењанин схватају значај
стратегије и предузимају мере на њеној реализацији у будућности.
3.6.

Координација у раду институција и организација укључених у систем
безбедности саобраћаја

Координација
свих
важних
субјеката су систему безбедности
саобраћаја је углавном боље оцењена у
оним локалним самоуправама у којима
на месту председника ТКПБС стоји
градоначелник/председник општине
или нека друга утицајна политичка
личност на нивоу града/општине.
Управљач пута је често идентификован као институција са којом
ТКПБС или субјекти унутар ТКПБС
имају
неадекватну
координацију
(Краљево, Шабац). Честе су ситуације
да управљач пута нема одговарајућу
сарадњу са органом надлежним за
послове саобраћаја, да се сагласности
издају ретроактивно и сл.
3.7.
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Саобраћајна полиција

Саобраћајна полиција је различито опремљена у различитим локалним
самоуправама. Одређене локалне самоуправе су значајна средства, годинама уназад,
издвајале за опремање саобраћајне полиције (од аутомобила и мотоцикала, до опреме
за обезбеђење лица места, рачунара, батеријских лампи, радара, алкометара), што је
карактеристично за Краљево и Чачак. Често се као проблеми у раду саобраћајне
полиције наводе и неадекватна систематизација и мала, недовољна попуњеност
радних места. Кадровски проблем је посебно изражен у локалним самоуправама где
нема запослених старешина (командира, начелника одељена и сл.), а што је посебно
изражено у Крушевцу. Сарадња са прекршајним судовима се не истиче као велики
проблем. Најчешће постоји добра комуникација између судова и саобраћајне
полиције, а пријаве се као неодговарајуће ретко враћају саобраћајној полицији. У
Ваљеву постоји проблем са кажњавањем прекршаја који се тичу прекорачења
дозвољеног времена управљањем возилом (везано за контролу тахографа), а
Крушевац је једина локална самоуправа у којој је истакнуто да прекршајни судови
ограничавају саобраћајну полицију у броју пријава које могу поднети.
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Сарадња са јавним тужиоцима је веома слична између различитих локалних
самоуправа. Најчешће јавни тужиоци не излазе на лице места саобраћајне незгоде и
посао у потпуности препуштају саобраћајној полицији. Представници саобраћајне
полиције истичу недовољну стручност јавних тужилаца. Такође, често се истиче да
је сарадња боља са оним јавним тужиоцима који су претходно имали искуства као
истражне судије. Као добар пример, истиче се Шабац у коме јавни тужиоци све
чешће на увиђаје саобраћајних незгода позивају и вештаке саобраћајне струке. На
другој страни, Лозница је пример локалне самоуправе у којој се у великој мери
истиче проблем рада са јавним тужиоцима.
Представници саобраћајне полиције у Ваљеву и Зрењанину се издвајају по
знатно већем обиму учествовања у едукацији, док саобраћајна полиција у осталим
локалним самоуправама спроводи основни сет активности који се односи на почетак
школске године. Саобраћајна полиција је у Лозници извршила обуку за школске
саобраћајне патроле, које због недостатка опреме не функционишу.
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Образовне институције

У погледу едукације у области безбедности саобраћаја, већина локалних
самоуправа спроводи само оне активности које су генерално заступљене у свим
локалним самоуправа. Та едукација се махом своди на предавања саобраћајне
полиције, одржавање такмичења „Шта знаш о саобраћају“ и сл. Саобраћајне секције
најчешће не функционишу (позитиван пример Ваљево), а често се истиче проблем
недовољно наставних средстава за учење о безбедности саобраћаја (проблем
посебно истакнут у Ковину).
Сва деца основно-школског узраста на територији Зрењанина се довозе на полигон
за обуку у једној основној школи у Зрењанину. Шабац на основу последњих података
има три маскоте које учествују у едукацији деце, а маскота постоји и у Зрењанину.
Ваљево је сопственим капацитетима, уз ангажовање наставника техничког
образовања, припремило презентације за три нивоа узраста деце: ученике од 1. до 4.
разреда основне школе, ученике од 5. до 8. разреда основне школе и ученике средње
школе.
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Ваљево се издваја и по учествовању у истраживањима које врше ученици у
средњој саобраћајној школи. Зрењанин је имао посебна предавања за матуранте у
средњим школама, које је вршила саобраћајна полиција. Краљево је извршило
иницијалну обуку ученика за вршење вршњачке едукације младих по програму који
спроводи Агенција, па се у будућности очекују ефекти оваквог програма. Чачак
такође организује одређене едукативне активности на којима су ангажовани
незапослени инжењери саобраћаја и машинства, али и неки вид вршњачке едукације
у нижим узрастима.
3.9.

Медији

Посматрано у погледу рада медија у области безбедности саобраћаја, постоје
локалне самоуправе у којима је сарадња са медијима стављена као приоритет
(Чачак, Шабац, Краљево), као и локалне самоуправе у којима до сада није
успостављана сарадња са медијима (Ковин). Сарадњу са медијима највише је
развијао Чачак, у коме значајан део средстава од наплаћених новчаних казни
усмераван ка медијима. Медији на територији Чачка су реализовали кампање у
безбедности саобраћаја (радио џинглове, видео спотове и сл.). У већини других
локалних самоуправа није примећена пракса да се одређена средства дају медијима
за потребе праћења рада ТКПБС или извештавање о безбедности саобраћаја, већ се
то најчешће сматра као обавеза друштвено-одговорних медија.
3.10. Ниво управљања безбедношћу саобраћаја и целокупног Пројекта
Свеукупно сагледавајући систем управљања безбедношћу саобраћаја, могу се
издвојити Краљево, Зрењанин и Ваљево, као примери локалних самоуправа са
најквалитетнијим системом управљања безбедношћу саобраћаја.
Краљево

Краљево
Сремска
Митровица

60

Сремска
Митровица

Лозница

50

30

Шабац

20

30

Чачак

10

0

0

Ваљево

Уб

Просек
31,8

Зрењанин

Шабац

20

10

Крушевац

Лозница

50
40

40

Чачак

60

Богатић

Ковин

Слика 1. Упоредна оцена локалних
самоуправа стубу који се односи на
управљање безбедношћу саобраћаја

Ваљево

Уб
Просек
36,6

Крушевац

Богатић

Зрењанин

Ковин

Слика 2. Упоредна оцена локалних
самоуправа на основу свих стубова
безбедности саобраћаја

Карактеристично је да у погледу управљања безбедношћу саобраћаја, Сремска
Митровица, која нема формиран ТКПБС, остварује бољи резултат него Богатић који
има формирано ТКПБС, јер одређене институције у систему безбедности саобраћаја
спроводе одређене активности у безбедности саобраћаја без ТКПБС.
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Резултат који су оствариле локалне самоуправе на нивоу целокупног Пројекта
се не разликује значајно од онога који се остварује посматрајући само управљање
безбедношћу саобраћаја. Све локалне самоуправе које су по управљању изнад
просека, су и у укупном резултату изнад просека, и обрнуто, с тим што је разлика
између самоуправа смањена (све су ближе просечној вредности).
4.

ЗАКЉУЧАК

Наведени резултати Пројеката представљају добру основу и смерницу локалним
самоуправама укљученим у Пројекат за даље унапређење система управљања
безбедношћу саобраћаја. Међутим, и све друге локалне самоуправе могу да на
основу резултата извуку закључке и виде смернице ка којима се тежи када је у
питању управљање безбедношћу саобраћаја. Без квалитетног управљања
безбедношћу саобраћаја, неосновано је очекивати успех по свим другим стубовима
безбедности саобраћаја, па је том стубу потребно посветити највише пажње.
Према резултатима Пројекта „Бенчмаркинг безбедности саобраћаја на
локалном нивоу и успостављање система безбедности саобраћаја у локалним
самоуправама“, квалитетан систем управљања безбедношћу постоји у Краљеву,
Зрењанину и Ваљеву и остале локалне самоуправе треба да следе позитивне
примере у тим локалним самоуправама. Од мањих локалних самоуправа (општина)
издваја се Ковин, као локална самоуправа која у одређеним аспектима управљања
предњачи и у односу на одређене градове укључене у Пројекат.
У будућности треба радити на даљем развију методологије бенчмаркинга
безбедности саобраћаја на нивоу локалних самоуправа, проширити опсег локалних
самоуправа чије се оцењивање врши путем бенчмаркинга, али и успоставити
вишегодишњи тренд евалуације путем бенчмаркинга, што ће омогућити не само
сагледавање промена (напредовања или назадовања) током времена, већ подстицати
локалне самоуправе да се истичу добром праксом у безбедности саобраћаја.
5.
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ЗНАЧАЈ КЛАСТЕР АНАЛИЗЕ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЕНТИТЕТА СА
МЕЂУСОБНО СЛИЧНИМ ПЕРФОРМАНСАМА У
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
SIGNIFICANCE OF CLUSTER ANALYSIS FOR RECOGNITION OF
ENTITIES WITH MUTUALLY SIMILAR
ROAD SAFETY PERFORMANCES
Мирослав Росић1, Далибор Пешић2, Драгослав Кукић3
Резиме: Већина истраживачких поступака у безбедности саобраћаја који за циљ имају
поређење одређених ентитета (држава, општина, полицијских управа) се своди на груписање
оних ентитета који су међусобно слични, односно припадају истој групи по нивоу
безбедности саобраћаја. Груписање међусобно сличних ентитета се користи без обзира да ли
се користе вредности ризика, индикатора или неких других показатеља одређених ентитета.
Значај класификације се огледа не само кроз практичан значај у смислу квалитетније
визуелизације резултата, већ се управљање безбедношћу саобраћаја и постављање циљева
може дефинисати међу сличним ентитетима унутар исте групе. Постоје различите врсте
кластер анализа са различитим математичким моделима за одређивање међусобно сличних
ентитета, али све за циљ имају груписање међусобно сличних препознатих ентитета.
Досадашње дефинисања група се у националним оквирима најчешће сводило на формирање
класа једнаке ширине (без обзира да ли се користи неки корективни фактор или се одређује
одговарајући почетни праг и елиминација екстремних вредности). Основна предност таквог
начина класификације јесте независност од структуре података чија се класификација врши
(може се поставити теоријски), али је основни недостатак то што одређени поређени ентитети
могу бити неправедно сврстани у категорију којој не припадају услед грубо дефинисаних
граница класа. У раду су презентоване одређене врсте кластер анализа и истакнуте су
предности и недостаци кластер анализе у односу на класичне начине класификације унутар
Росић Мирослав, маст. инж. саобраћаја, Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2,
Београд, Србија, miroslav.rosic@abs.gov.rs.
2 Доц. Др Пешић Далибор, дипл. инж. саобраћаја, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет,
Војводе Степе 305, Београд, Србија, d.pesic@sf.bg.ac.rs.
3
Др Кукић Драгослав, дипл. инж., Сектор за безбедност саобраћаја, АМСС - Центар за моторна возила
д.о.о., kukicdragoslav@cmv.rs.
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Мирослав Росић, Далибор Пешић, Драгослав Кукић
ЗНАЧАЈ КЛАСТЕР АНАЛИЗЕ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЕНТИТЕТА СА МЕЂУСОБНО СЛИЧНИМ
ПЕРФОРМАНСАМА У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

одређене расподеле. Разлике између метода груписања су приказане на примеру општина и
полицијских управа у Републици Србији.
Кључне речи: груписање, кластер, ризик, поређење, оцена.
Abstract: Most researches in road safety field whose aim is a comparison of different entities
(countries, municipalities, police departments or etc.) usually end up with grouping of mutually
similar entities, which means grouping according to level of road safety. Grouping of mutually
similar entities is used regardless road safety parameter in use (risk values, road safety performance
indicators, composite indexes or etc.). Significance of classification can be viewed not only trough
practical significance in terms of better visualization of results, but also trough the fact that road
safety management and goals in road safety can be defined among similar entities inside same group.
There are many different cluster analysis, but all of them have same aim to recognize groups of
mutually similar entities. Current defining of groups in national limits is often being done by
formation of classes with equal widths (regardless whether some correction factor or determination
of sensitivity threshold and elimination of extreme values is being used). Main advantage of such
classical approach is independence from data structure for which classification is being done (can
be done theoretically), but main disadvantage is that some entities can be unjustly put in the category
they don’t belong to because of roughly defined borders of classes. Different types of cluster analysis
are presented in this paper and also advantages and disadvantages of cluster analysis are explained
in comparison with classic approach of groups creation. Differences between methods are described
at the example of municipalities and police departments in the Republic of Serbia.
Keywords: grouping, cluster, risk, comparison, evaluation.

1.

УВОД

Истраживачи у области безбедности саобраћаја често имају потребу да одређене
резултате групишу у одређене групе, односно препознају оне који су међусобно
сличнији (нпр. безбедни и небезбедни). Груписање јединица посматрања се може
једноставно извршити формирањем одређених класа вредности (најчешће пет
класа), а затим сврставања јединица посматрања у сваку од класа. Таква процедура,
не узима у разматрање природу расподеле, односно сличност између различитих
ентитета. Стога се, у научној литератури често користи кластер анализа. Кластер
анализа служи за груписање објеката на бази њихових карактеристика. То
практично значи да ће груписање бити извршено на бази атрибута који их чине
сличним. У геометријском смислу, објекти унутар једног кластера су ближи једни
другима, док ће дистанца са другим кластерима бити већа. Класификација
(формирање класа вредности) и кластер анализа су апсолутно различити поступци,
али их везује могућност препознавања група јединица посматрања.
Мотиви за груписање одређених ентитета могу бити различити. Један од мотива
може бити визуелна презентација резултата. Дељење јединица посматрања у групе
омогућава једноставније и брже сагледавање разлика између подељених ентитета.
Међутим, дељење у класе може имати и много значајнију сврху. За оне ентитете
који припадају једног групи – кластеру (међусобно су слични), потребно је
дефинисати другачију врсту и природу мера у безбедности саобраћаја. Ентитети из
једног кластера често нису поредиви са ентитетима у другим кластерима јер постоје
међусобно велике разлике. Стога је могуће циљеве и мере дефинисати у оквиру
једног кластера, како би били достижнији и реалнији.
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Уколико је потребно извршити тестирање по одређеним ентитетима, онда је
могуће одабрати свега један ентитет у оквиру сваког кластера (смањење трошкова
истраживања) који ће да буде представник свих осталих ентитета у кластеру. Значај
се огледа и у том да уколико кластер анализа покаже неочекивано груписање, то
указује на релације између ентитета које је потребно додатно преиспитати.
Циљ рада је да се прикажу разлике у приступима који се односе на
класификацију података и кластер анализу, односно да се препознају и дефинишу
предности и недостаци сваког од приступа и могући простор примене.
2.

ЛИТЕРАРНИ ПРЕГЛЕД

Концепт груписања јединица посматрања у безбедности саобраћаја је у великој
мери заступљен и коришћен, како у домаћој, тако и страној литератури. Кукић
(2014) описује да дефинисање класа подразумева сврставање израчунатих
вредности у опсеге, при чему се најчешће дефинише пет опсега класа и свакој класи
се придружује боја.
Кукић (2014) је систематизовао најчешће начине за одређивање ширина класа:
1. Примена нормалне расподела за одређивање ширине класа;
2. Јенков оптимизациони метод;
3. Расподела једнаких ширина класа – једнаких интервала;
4. Примена корекционог фактора за утврђивање ширине класе;
5. Утврђивање почетног прага и елиминација екстремних вредности и
6. Примена квантилних рангова.
У домаћој пракси, у погледу мапирања ризика безбедности саобраћаја, најчешће
се примењују методи: једнака ширина класе и метод који подразумева утврђивање
почетног прага и елиминацију екстремних вредности. Наведене методе у великој
мери зависе од расподеле података. Другим речима, промена података условљава
рачунање нових класа вредности (нпр. за два различита ризика, или за исти ризик за
две различите године). То може да проузрокује и практичан проблем да одређени
ентитет који побољша вредност ризика (смањи се вредност), припадне лошијој
класи него у претходном периоду.
У погледу графичке визуелизације података о индикаторима безбедности
саобраћаја је примењен „експертски начин“ утврђивања класа. Тако су нпр. све
вредности индикатора безбедности саобраћаја које се односе на употребу заштитних
система означене црном бојом уколико су испод 70% (АБС, 2013). Дефинисање класа
вредности је могуће дефинисати без разматрања саме расподеле података.
Комбинација различитих метода је могућа и то најчешће експертског подешавања
граница класа и неке методе која зависи од саме расподеле података.
Наведене методе класификације, су у већој мери оријентисане ка визуелизацији
резултата, него ка препознавању сличних јединица посматрања. Често се као
параметар добро извршене класификације узима равномерна заступљеност ентитета
у свим класама вредности. Основни недостатак класификације је то што два
међусобно најсличнија ентитета могу бити раздвојена због чињенице да је граница
класе постављена између вредности две јединице посматрања.
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У научним радовима, заступљенија је кластер анализа приликом груписања
јединица посматрања. Shen и др. (2012) су спровели кластер анализу како би
груписали државе са сличном праксом у безбедности саобраћаја приликом оцене 27
држава чланица ЕУ. Примењена је хијерархијска кластер анализа на бази три
показатеља – ризика у безбедности саобраћаја: број погинулих на милион становника,
број погинулих на 10 милиона km и број погинулих на милион регистрованих возила.
Кластер анализа је спроведена коришћењем три различите технике: Ward’s - ове
методе, центроид методе, и методе медијане два кластера. Имајући у виду да је
резултат три различите анализе био конзистентан, то је допринело да Shen и др. (2012)
закључе да је постигнуто квалитетно груписање 27 држава чланица ЕУ у пет кластера.
Основни разлог због кога Shen и др. (2012) спроводе кластер анализу јесте тај што
уочавају да ефикасност већине држава у Централној и Источној Европи у великој
мери заостаје у односу на тзв. „SUN“ државе (све имају више од упола мању
ефикасност).

Слика 1. Пример кластер анализе коју је примеио Shen и др. (2012).

Aarts и др. (2015) су користили кластер анализу како би груписали хомогене
општине на студији примера у Холандији. Колика потреба постоји за груписањем
истичу и Wegman и др. (2010) наводећи да разлике у „структури и култури“
различитих држава не само да имају утицај на величину и природу проблема
безбедности саобраћаја, већ имају и утицај на могућности да се проблем смањи
ефикасно и ефективно. Chen и др. (2016) су користили Ward’s – ову технику у
софтверу SPSS 20, за потребе груписања држава у пет кластера, и пореде ту методу
са методама које су користили Wegman и др. (2008) у пројекту SUNflowerNext.
Wegman и др. (2010) указују и на проблем практичне компаративности
различитих држава или других поређених објеката у безбедности саобраћаја,
односно истичу да је очекивано и лакше да се поређење држава врши само између
међусобно сличних држава. Аутори у пројекту DaCoTA (Bax и др., 2012) су
користили различите варијанте Ward’s – ове кластер методе (укључивање и
искључивање Малте због не слагања ни са једним кластером, коришћење отежаних
и неотежаних вредности и сл. модификације) за груписање 30 европских држава на
бази 7 различитих променљивих. Gitelman и др. (2010) користе отежане вредности
променљивих и Ward’s – ову методу истичући да су вредности унутар групе блиске,
али да постоје веће разлике између група међусобно. Стиче се утисак да је кластер
анализа готово неизоставан поступак у радовима који третирају оцену безбедности
саобраћаја, па и бенчмаркинг безбедности саобраћаја.
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Основна карактеристика кластер анализе, која јој даје пун смисао, је то што се
груписање међусобно сличних јединица посматрања може извршити са више
показатеља истовремено. Када се груписање врши са више променљивих
истовремено, а променљиве су изражене на различитим мерним скалама
(разнородни подаци), до изражаја долази процес који се у контексту кластер анализе
често назива и стандардизација података.
Једна од најчешћих критика кластер анализе односи се на чињеницу да ће
алгоритми увек креирати одређене кластере без обзира да ли они „заиста постоје“,
односно ни кластери не морају увек бити релевантни и смислени. Такође, приликом
презентације резултата је непрактично описивати групе опсегом вредности који оне
обухватају, с обзиром да ширине класа нису једнаке. Стога је опис сваке групе –
кластера погодније описивати просеком који је карактеристичан за одређену групу.
3.

ОПИС КЛАСТЕР АНАЛИЗЕ

Основ кластер анализе представља поступак рачунања удаљености између
ентитета. Постоје различити начини за рачунање удаљености између објеката
(ентитета, јединица посматрања). Избор мере зависи од карактеристика података
(шта се жели нагласити рачунањем удаљености). Неке од најпознатијих метода су
(OECD, 2005):
- Квадратна еуклидска удаљеност (Squared Euclidean Distance). Рачуна се као
сума квадрираних разлика вредности.
- Стандардна еуклидска удаљеност (Euclidean Distance). Рачуна се као
квадратни корен из суме квадрираних разлика вредности.
У основи, све методе за комбиновање објеката у кластере се могу поделити у
хијерархијске и нехијерархијске. Међу, хијерархијским методама издвајају се оне
који су „гомилајуће“ или агломерационе (agglomerative) и „делеће“ (divisive).
Агломеративне хијерархијске методе сваки објекат третирају као засебан кластер, а
затим се два најближа удружују у први кластер.
Поред начина који се користи за рачунање удаљеност између јединица
посматрања (ентитета), на крајњи резултат може утицати и начин (метод)
груписања. Неки од најпознатијих модела су:
- „Просечна веза између група“ (Average Linkage Between Groups или
Between-Groups Linkage). Удаљеност између два кластера је дефинисана као
просек удаљености између свих парова који се могу дефинисати у
различитим кластерима.
- Ward’s – ова метода припадност кластеру одређује на основу израчунавања
варијације између елемената, па ће елемент припасти кластеру ако
произведе најмање могуће повећање варијације.
- Метода најближег суседа (Nearest Neighbour или Single Linkage) по којој су
прва два објекта која се повезују у кластер она која имају најмању међусобну
удаљеност (највећу сличност). У сваком од следећих корака се удаљеност
два кластера одређује као удаљеност њихова два најближа члана.
- Метода најдаљих чланова (Furthest Neighbour или Complete Linkage) по којој
ће се две групе повезати уколико је удаљеност најдаљих чланова из групе
најмања.
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Методе „најближег суседа“ и „најдаљег суседа“ не узимају у обзир информације
о свим паровима објеката између два кластера. Сваки истраживач треба да изучи
карактеристике сваке методе и одабере ону која би највише погодовала конкретном
истраживању.
Посебну врсту кластер анализе представља тзв. K-Means кластер анализа. Спада у
групу нехијерархијских метода које су базиране на проналажењу тачке груписања око
које се налазе јединице посматрања (OECD, 2005). Као њена предности истиче се то
што је погодна за рад са великим бројем објеката (Teodorović i dr., 2010). Основна
разлика у односу на хијерархијски метод, јесте то што постоји само једно решење за
унапред задати број кластера. Код овог поступка се унапред дефинише коначни број
кластера, а програм све објекте сврстава у најближи кластер.
3.1.

Пример различитих начин класификације и кластер анализе

На примеру са слике 2 приказана је класификација 8 јединица посматрања
спроведена на начин да се целокупан опсег вредности (разлика максималне и
минималне вредности) подели на пет класа једнаке ширине. Класификација са слике
2 се може окарактерисати као некоректна у погледу раздвајања објеката 4 и 5, с
обзиром да ентитети 4 и 5 представљају два међусобно најсличнија (најближа)
ентитета.
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Слика 2. Пример класификације 8 ентитета дељењем целокупног опсега на једнаке
ширине класа.

Пример са слике 3 примењује сличан начин класификације као у примеру са слике
2, осим што су из опсега вредности, пре дељења на пет једнаких класа, избачени
екстреми (једна највећа и једна најмања вредност ради једноставности примера), а
почетни праг је минимум након одбачених екстрема. Недостатак поступка у примеру
са слике 3 је у чињеници да су и истој групи сврстани ентитети 6, 7 и 8, иако се
значајно разликују.
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Слика 3. Пример класификације 8 ентитета дељењем целокупног опсега на једнаке
ширине класа након изостављања екстрема.

На примерима са слика 4 и 5 примењена је кластер анализа за груписање
ентитета, и то хијерархијски аглометријски приступ на слици 4 („просечна веза
између група“ за сврставање у исти кластер и квадратно еуклидско растојање за
рачунање растојања између ентитета), и K-Means метода на слици 5. Кластер
анализе на сликама 4 и 5 су биле конзистентне код свих посматраних ентитета, осим
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код ентитета означеним бројевима 1, 2 и 3. Једна од најчешће навођених мана
кластер анализе је то што ће кластери бити формирани без обзира да ли они заиста
постоје. Ентитети под бројевима 1, 2 и 3, графички посматрано, представљају један
кластер. Наиме, ентитет 1 је од ентитета 2 удаљен исто као и ентитет 3 од ентитета
2, па је у зависности од приступа у извршавању алгоритма кластер модела могуће
да ентитети буду различито груписани. Ни једна од опција није суштински
погрешна, посебно ако је у питању само визуелна репрезентација резултата, а не
значајније доношење одлука на основу такве визуелне репрезентације. У
ситуацијама када различите кластер анализе дају различите резултате, погодно је
тражити онај резултат који је конзистентан међу различитим методама.
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Слика 4. Пример класификације 8 ентитета применом хијерархијске кластер анализе.
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Слика 5. Пример класификације 8 ентитета применом K-Means кластер анализе.

4.

МЕТОДОЛОГИЈА

За потребе препознавања разлика приликом вршења класификације и кластер
анализе, извршена је анализа по општинама и полицијским управама у Републици
Србији. Различите методе класификације су тестиране на јавном пондерисаном
ризику страдања (у даљем тексту ЈПБН)4 према подацима из 2014. године, а на основу
података из Јединствене базе података о обележјима безбедности саобраћаја
Републике Србије (АБС, 2016). За потребе приказивања разлика у различитим
расподелама урађена је и посебна анализа по јавном ризику (у даљем тексту ЈР5) по
полицијским управама у Републици Србији за 2014. годину. Све вредности су
сврставане у пет кластера (група).
Примењене су следеће методе класификације и кластер анализе:
• Кластер анализа (Хијерархијски). Хијерархијски приступ моделу,
„просечна веза између група“ (Between-Groups Linkage у SPSS v22), при чему
је удаљеност између објеката рачуната квадратним еуклидским растојањем.
• Кластер анализа (К-means). Нехијерархијски приступ поступку
кластеризације, путем тзв. K-Means методе.
• Једнаке ширине класа. Разлика максималне и минималне вредности у
расподели је подељена на пет како би се добила ширина класе. Десне
границе класе улазе у вредност класе.
• Једнаке ширине класа (Перцентил). Одбачени су екстреми тако што су
одбачене све вредности веће од 95-тог перцентила и мање од 5-тог
перцентила. Разлика 95-тог и 5-тог перцентила је подељена на пет једнаких
делова и формиране су класе, почевши од почетног прага – 5-тог
перцентила. Десна граница класе улази у опсег вредности.
4
5

(Број погинулих ∙ 99 + Број тешко повређених ∙ 13 + Број лако повређених) / Број становника ∙ 100.000
Број погинулих / Број становника ∙ 1.000.000
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5.

РЕЗУЛТАТИ

У Табели 1 приказане су разлике у различитим методама класификације и
кластер анализе на примеру општина коришћењем ЈПБН-а у 2014. години.
Карактеристично је да су обе кластер анализе дефинисане методологијом рада дале
у потпуности исте резултате, а обе кластер анализе се у већој мери подударају са
методом класификације по једнаким ширинама након одбацивања екстрема. Код
методе која подразумева једнаке ширине класе након одбацивања екстрема, свега
10 општина се разликује по припадности групи, док код примене поделе у једнаке
ширине класе без одбацивања екстрема чак 87 општина мења групу у којој је
класификовано у односу на групе добијене кластер анализом. Све општине у
зависности од методе мењају позицију за највише једну класу вредности.
Табела 1. Класификација општина различитим методама по ЈПБН.

1
2
3
4
5

Кластер
(Хијерархијски)
Просек
n
539,5
37
1437,6
67
2050,6
31
2890,6
20
4097,2
6

Кластер
(K-Means)
Просек
n
539,5
37
1437,6
67
2050,6
31
2890,6
20
4097,2
6

Једнаке
ширине
Просек
409,3
1146,5
1642,8
2203,9
3193,1

n
27
37
53
19
25

Једнаке ширине
(Перцентил)
Просек
n
503,3
34
1426,5
72
2149,9
34
2982,4
15
4097,2
6

Применом истих модела дефинисаних методологијом на полицијске управе у Србији,
приметно је да су се применом две различите кластер методе добиле различите групе –
кластери (5 полицијских управа мења кластер коме припада). Те полицијске управе су:
Пожаревац, Зрењанин, Кикинда, Крушевац и Ниш. Међутим, обе кластер анализе су
показале боље слагање са класификацијом путем једнаких ширина класа без одбацивања
екстрема него са одбацивањем екстрема. Резултати K-Means кластер методе апсолутно
одговарају класификацији по једнаким ширинама без одбацивања екстрема.
Табела 2. Класификација полицијских управа различитим методама по ЈПБН.

1
2
3
4
5

Кластер
(Хијерархијски)
Просек
n
1161,0
6
1471,7
10
1700,8
7
1979,1
2
2260,1
2

Кластер
(K-Means)
Просек
n
1096,4
4
1404,4
9
1656,4
10
1979,1
2
2260,1
2

Једнаке
ширине
Просек
1096,4
1404,4
1656,4
1979,1
2260,1

n
4
9
10
2
2

Једнаке ширине
(Перцентил)
Просек
n
1096,4
4
1368,9
6
1560,5
9
1736,4
4
2119,6
4

У табели 3 су примењени дефинисани методи класификације и кластер анализе
на показатељ јавног ризика. Ни један пар метода није показао апсолутно слагање у
груписању. Седам полицијских управа је мењало своју групу у зависности од
извршене кластер методе. Међутим, посматрано по ЈР у полицијским управама,
кластер методе се у већој мери слажу са класама дефинисаним без одбацивања
екстрема, него са одбацивањем екстрема. Стога, потврђен је закључак, као и код
ЈПБН, да се обе кластер анализе у већој мери подударају са класификацијом без
одстрањивања екстремних вредности када су у питању полицијске управе.
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Карактеристично је да код обе кластер анализе, ПУ Сомбор формира сама класу,
јер нема ни једне друге ПУ, која joj је довољно близу посматрано по ЈР, као и
Краљево, које је једино у „црној класи“.
Табела 3. Класификација полицијских управа различитим методама по ЈР.

1
2
3
4
5

Кластер
(Хијерархијски)
Просек
n
21,7
1
66,4
16
93,8
6
119,8
3
142,8
1

Кластер
(K-Means)
Просек
n
21,7
1
61,4
11
82,5
9
113,2
5
142,8
1

Једнаке
ширине
Просек
33,0
61,4
80,3
106,6
129,6

Једнаке ширине
(Перцентил)
Просек
n
21,7
1
54,1
5
72,0
11
91,5
5
121,4
5

n
2
8
11
3
3

На слици 6 је приказан резултат кластер анализе са два показатеља истовремено
(ЈПБН и ЈР) на примеру полицијских управа у Републици Србији коришћењем KMeans кластер методе. Вредности ЈПБН и ЈР су стандардизоване (Z Score). Краљево
се издваја као полицијска управа са највећим ризиком, а Сомбор, Лесковац и Пирот
са најмањим ризиком страдања.
3

Јавни ризик (2014. година) - Z Scores

Краљево; Ц5
2

Зајечар

Шабац
Ц4
Ужице

Пријепоље
1

Јагодина

-3

-2

Врање-1

Нови Пазар
0
Ниш
Ц2

Лесковац

Ц3
0

Ваљево

Смедерево
Нови1Сад
Чачак

2

3

-1 Пожаревац

Крушевац
Пирот

Ц1
Сомбор

-2

-3

Јавни пондерисани ризик страдања (2014. година) - Z Scores

Слика 6. K-Means кластер анализа полицијских управа у Републици Србији по јавном
ризику и по јавном пондерисаном ризику.

6.

ЗАКЉУЧАК

Кластер анализа представља значајан алат за препознавање међусобно сличних
ентитета. Основна предност кластер анализе у односу на класичну класификацију је
то што је обезбеђује математички апарат који анализира сличности међу ентитетима
(на основу одабраног модела груписања и начина на који се рачуна удаљеност између
ентитета). Класична класификација не улази у међусобне удаљености објеката
(ентитета, јединица посматрања). Конзистентна класификација се може постићи тако
што ће неколико кластер метода давати исти резултат.
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Код анализе општина по показатељу ЈПБН, карактеристично је да свега 10/161
општина мења класу када се примени нека од кластер анализа дефинисаних у
методологији рада у поређењу са класификацијом добијеном дељењем у једнаке
ширине класа након одстрањивања екстрема. На другој страни K-Means метода и
класификација путем дељења у једнаке ширине класе без одбацивања екстрема је
код полицијских управа апсолутно једнака. Добијена конзистентност указује да
постојећи тип класификације није у великој мери био „неправедан“ приликом
груписања локалних самоуправа. Међутим, добијени резултат зависи од саме
расподеле података, па самим тим и од показатеља безбедности саобраћаја (већа
одступања код ЈР).
Кластер анализа и класификација података су одвојени приступи, па се стога не
може тврдити који приступ треба примењивати. Оба приступа имају своје области
примене. Међутим, уколико је у анализи потребно математички поуздано груписати
оне који су међусобно слични, онда се ту кластер анализа издваја као пожељан алат.
Будућим истраживањима неопходно је формирати, математички поузданим
моделом, групе локалних самоуправа, па и полицијских управа, на основу више
остварених резултата по различитим показатељима безбедности саобраћаја.
7.
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ОРГАНИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА
УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПРИМЕРУ
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
THE ORGANIZATION OF ACTIVITIES OF THE LOCAL
GOVERNMENT ON IMPROVEMENT OF ROAD SAFETY AT THE
EXAMPLE OF THE TRAFFIC SAFETY COUNCIL OF MUNICIPALITY
OF PALILULA
Борис Антић1, Далибор Пешић2, Зоран Ђинђић3, Драгана Нојковић4
Резиме: Више од 3.400 људи погине у саобраћајним незгодама на путевима у свету сваког
дана, док десетине милиона људи буде повређено сваке године (WHO, 2015). Како би се
смањила угроженост и повређивање у саобраћајним незгодама на путевима неопходно је
управљати безбедношћу саобраћаја, како на националном, тако и на локалном нивоу.
Стратешко управљање безбедношћу саобраћаја подразумева постојање развијеног заштитног
система, активно учешће многобројних субјеката, њихову сарадњу, усаглашено деловање и
дефинисање одговорности. Закон о безбедности саобраћаја на путевима дао је добру основу
за формирање органа који ће омогућити стратешко управљање безбедношћу саобраћаја на
локалном нивоу, те је 2012. године на територији општине Палилула формиран Савет за
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима. Општина Палилула и Савет за
безбедност саобраћаја представљају пример успешног управљања безбедношћу саобраћаја на
територији локалне самоуправе, а у прилог томе говори чињеница да су у претходном
периоду спровели низ активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја, које су
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ОГРАНИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПРИМЕРУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

превасходно биле усмерене на едукацију ученика основних школа. Поред тога, Савет је у
сарадњи са Саобраћајним факултетом у Београду израдио упутство за дефинисање
превентивно промотивних активности које ће допринети унапређењу безбедности саобраћаја
на територији општине Палилула, заснованих на анализи постојећег стања безбедности
саобраћаја, која је указала на кључне проблеме и дефинисала приоритете деловања. Имајући
претходно у виду, у овом раду ће бити детаљније представљене активности Савета, као
пример добре праксе у управљању безбедношћу саобраћаја.
Кључне речи: Савет за безбедност саобраћаја, локална самоуправа, анализа постојећег
стања, управљање безбедношћу саобраћаја, превентивно промотивне активности
Abstract: Over 3.400 people die in traffic accidents worldwide every day, while tens of millions of
people are injured every year (WHO, 2015). In order to reduce the vulnerability and injuries in traffic
accidents, it is necessary to manage the traffic safety, both at national and local level. Strategic traffic
safety management implies the existence of a developed protection system, active participation of
numerous subjects, their cooperation, concerted action and defining responsibilities. The Law on
Road Traffic Safety gave a good basis for formation of a body that will enable strategic traffic safety
management at the local level, so in 2012 in the municipality of Palilula was established the Council
for coordination of road safety affairs. Municipality of Palilula and the Council are an example of
successful traffic safety management in the local government, and this is supported by the fact that
in the previous period was conducted a series of activities aimed at improvement of road safety,
which were primarily directed to education of primary school students. In addition, in cooperation
with the Faculty of Transport and Traffic Engineering in Belgrade, the Council created the
instruction for defining preventive and promotional activities which will contribute to the
improvement of road safety in Palilula, based on analysis of the current state of road safety, which
indicated the key problems and defined priorities for action. Bearing previously in mind, in this
paper will be presented in detail activities of the Council, as an example of a good practice in traffic
safety management.
Keywords: Traffic Safety Council, local government, analysis of the current state, traffic safety
management, preventive and promotional activities

1.

УВОД

Најразвијеније земље су предузимањем корака ка управљању стањем
безбедности саобраћаја показале да се уз пораст броја возила, дужу и гушћу путну
мрежу и пораст пређених километара, могу смањивати негативне последице
саобраћаја, а посебно смртна страдања и повређивања у саобраћајним незгодама.
Слично као и у економији, привреди и другим областима, најбољи начин за
стварање услова за ефикасно достизање циљева у безбедности саобраћаја је
постојање и доследно спровођење одговарајућих стратешких докумената, као што
су стратегије, политике, акциони планови и сл. На тај начин се обезбеђује политички
прихватљив, стручан и фокусиран утицај на најзначајније елементе саобраћајног
система. Успостављање заштитног система и добре сарадње између појединих
елемената (корисника којима саобраћај служи да остваре неке своје потребе, оних
који зарађују од саобраћаја и оних чији је задатак да се брину о саобраћају) у овом
систему представља кључ успеха предложених мера који води ка безбедном и
одрживом саобраћају.
Успостављен заштитни систем подразумева постојање институционалних
капацитета који ће омогућити стратешко управљање безбедношћу саобраћаја.
Чланом 8, ставом 2, Закона о безбедности саобраћаја на путевима дефинисано је да
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„извршни орган јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне
самоуправе, општинско веће, односно градско веће, може да оснује тело за
координацију (комисија, савет и сл.), ради усклађивања послова безбедности
саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице територијалне аутономије,
односно јединице локалне самоуправе“.
На овај начин, обезбеђена је основа за оснивање општинских Савета за
безбедност саобраћаја, те је 2012. године на основу решења Већа Градске општине
Палилула формиран Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима, ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима, који су
из делокруга ове општине. Задатак Савета за безбедност саобраћаја општине
Палилула је унапређење безбедности саобраћаја на путевима, усклађивање послова
безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга Градске општине,
иницирање и праћење превентивних и других активности у области безбедности
саобраћаја на путевима, достављање извршном органу Градске општине Палилула
предлога програма коришћења припадајућих новчаних средстава (од наплаћених
новчаних казни) за поправљање саобраћајне инфраструктуре општине, као и
достављање извршном органу извештаја о стању безбедности саобраћаја на
подручју општине најмање два пута годишње.
Савет за безбедност саобраћаја општине Палилула је дефинисао програм и план
спровођења активности у циљу унапређења безбедности учесника у саобраћају, које
су у току 2015. године реализоване на територији општине. Активности су
обухватале унапређење саобраћајног образовања и васпитања васпитачког и
наставничког кадра, едукацију ученика нижих разреда основне школе о безбедности
саобраћаја и поделу едукативног материјала, едукацију ученика виших разреда
основне школе о безбедности мотоциклиста, као и стручно усавршавање и
едукацију чланова Савета за безбедност саобраћаја. Поред тога, Савет је у сарадњи
са Саобраћајним факултетом у Београду израдио упутство за дефинисање
превентивно промотивних активности које ће допринети унапређењу безбедности
саобраћаја на територији општине Палилула. Упутство је засновано на анализи
постојећег стања безбедности саобраћаја на територији општине, која је указала на
кључне проблеме и дефинисала приоритете деловања.
У наставку је извршена анализа саобраћајних незгода које су се догодиле на
територији општине Палилула у периоду од 2010. до 2014. године, на основу базе
података Агенције за безбедност саобраћаја. Затим је приказана анализа вредности
индикатора безбедности саобраћаја у вези заштитних система, брзине, и понашања
возача и пешака, на основу истраживања које је спроведено на територији општине
Палилула у 2015. години. Коначно, спроведена је SWOT анализа како би се
дефинисали утицајни фактори за унапређење система безбедности саобраћаја у
општини Палилула.
2.

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Анализа саобраћајних незгода које су се догодиле на територији општине
Палилула у периоду од 2010. године до 2014. године показала је да незгоде са
настрадалим лицима чине готово једну петину од укупног броја саобраћајних
незгода. Наиме, у посматраном периоду, на територији општине Палилула догодило
се 9.214 саобраћајних незгода, од чега 47 саобраћајних незгода са погинулим
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лицима и 1.739 саобраћајних незгода са повређеним лицима (Табела 1). У
посматраном периоду забележен је опадајући тренд саобраћајних незгода са
погинулим лицима, при чему је у односу на 2013. годину, у 2014. години забележено
смањење од чак 50%. Са друге стране, у посматраном петогодишњем периоду
порастао је број саобраћајних незгода са повређеним лицима, и то за 7% у 2014.
години, у односу на 2013. годину.
Возачи и путници у возилу чине четири петине настрадалих лица (возачи 41,4%,
а путници у возилу 38,6%), док пешаци чине једну петину настрадалих лица у
саобраћајним незгодама на територији општине Палилула. Међутим, када се
посматрају последице учесника у саобраћајним незгодама, пешаци чине
најугроженију категорију учесника, односно, чине 45% погинулих лица и 39,5%
тешко повређених у саобраћајним незгодама. Поред пешака, возачи такође
представљају веома угрожену категорију учесника, при чему скоро једну трећину
погинулих лица и 39,5% тешко повређених лица у саобраћајним незгодама у
општини Палилула чине возачи (Слика 1).
Табела 1. Дистрибуција саобраћајних незгода према врсти последица

СН
ПОГИНУЛИ
15
8
12
8
4
47

2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
УКУПНО

ЛТП

42%

ТТП

39,5%

ПОГ

31%

0
Возач

42%
21%
24%

50
Путник

СН
ПОВРЕЂЕНИ
268
332
355
378
406
1739

16%

ЛТП 7%

39,5%

ТТП

45%

ПОГ
100

Пешак

Структура погинулих, тешко
повређених и лако повређених учесника у
саобраћајним незгодама по начину учешћа

СН
МАТ. ШТЕТА
1753
1600
1406
1327
1342
7428

Возач

2036
1940
1773
1713
1752
9214

50%

43%

17%14%

0

УКУПНО

69%

50
Путник

100
Пешак

Структура погинуле, тешко
повређене и лако повређене деце у
саобраћајним незгодама по начину учешћа

Упоредна анализа учесника у саобраћајним незгодама по старости и тежини
последица указује на то да деца најчешће страдају у саобраћају као пешаци (48%).
У посматраном периоду двоје деце је погинуло у саобраћајним незгодама, и то у
својству пешака, а слична је ситуација и са децом која су у својству пешака била
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тешко повређена у 69% случајева. Поред тога, деца су у саобраћају угрожена и као
путници у возилима, при чему је 50% деце задобило лаке телесне повреде у
саобраћајним незгодама, у својству путника у возилима (Слика 2). То показује да је
могуће значајно смањити тренутну угроженост деце у саобраћају, применом мера
које би са једне стране требало да буду усмерене ка едукацији, а са друге стране ка
примени техничко-регулативних мера, уз одговарајућу подршку, односно, принуду
од стране саобраћајне полиције.
Када је реч о млађим особама, узраста од 15 до 26 година, страдање у
саобраћајним незгодама је дистрибуирано према последицама на тај начин да млади
најчешће смртно страдају у својству путника у возилу (64%), а потом у својству
возача и пешака (по 18%). Поред тога, највећи број млађих лица која учествују у
саобраћајним незгодама на територији општине Палилула задобије тешке телесне
повреде у својству возача (44%) (Слика 3).
За разлику од структуре настрадалих млађих лица по начину учешћа у
саобраћајним незгодама, стара лица (70 и више година старости) су у саобраћају
најугроженија као пешаци, о чему говори податак да више од три четвртине
погинулих старих лица (77%) и 66% тешко повређених старих лица на територији
општине Палилула чине пешаци (Слика 4), па је неопходно предузети адекватне
активности како би се унапредила безбедност ове категорије учесника у саобраћају.

38%

ЛТП

44%

ТТП

18%

ПОГ
0

Возач

51%
26%
64%

50
Путник

11%
30%
18%

100
Пешак

Структура погинулих, тешко
повређених и лако повређених млађих лица у
саобраћајним незгодама по начину учешћа

ЛТП 6%

56%

38%

ТТП 10% 24%

66%

23%

ПОГ
0

Возач

77%

50
Путник

100
Пешак

Структура погинулих, тешко
повређених и лако повређених старих лица у
саобраћајним незгодама по начину учешћа

Индикатор безбедности саобраћаја у вези са употребом сигурносног појаса
возача путничких аутомобила и доставних возила до 3,5t у насељу има веома ниску
вредност (64,3%), док је употреба сигурносног појаса на задњем седишту на
територији општине Палилула поражавајућа (3,5% у насељу и 11,4% ван насеља).
Иако возачи, сувозачи и путници у возилима на територији општине Палилула
чешће користе сигурносни појас на путевима ван насеља (Слика 5), овакви подаци
указују на то да је потребно предузети мере ка унапређењу свести, проширивању
знања, утемељивању позитивних ставова и развоју позитивног понашања у погледу
употребе сигурносног појаса од стране возача и путника у возилу, како у улицама у
насељу, тако и на путевима ван насеља.
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Употреба сигурносног појаса у путничким аутомобилима и доставним
возилима дo 3,5 t

Анализа вредности индикатора безбедности саобраћаја који се односе на
употребу заштитних система за децу (Слика 6) указује на неопходну промену
ставова родитеља о начину превожења деце у аутомобилу. Свега 53,3% родитеља
деце до 3 године старости користи дечија седишта у насељу, а ван насеља је
ситуација нешто боља (75%) и одговара ниској вредности индикатора. Безбедност
деце од 4 до 12 година старости је такође веома угрожена на територији општине
Палилула услед изузетно ниског процента употребе заштитних система, а анализа
саобраћајних незгода је показала да значајан део деце управо настрада као путник у
возилу (43%).

Употреба заштитних система за децу

Проблем прекорачења брзине кретања возача путничких аутомобила, на основу
резултата спроведених истраживања у општини Палилула, уочен је како у насељу,
тако и ван насеља. Наиме, резултати су показали да 38,1% возача путничких
аутомобила у насељу прекорачује дозвољену брзину кретања, при чему 13,1%
возача то чини за више од 10 km/h. На саобраћајницама ван насеља 33,9% возача
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путничких аутомобила прекорачује дозвољену брзину, при чему 14,6% то чини за
више од 10 km/h (Табела 2). Поред тога, трећина возача тешких теретних возила у
насељу и 43,9% возача тешких теретних возила ван насеља прекорачује дозвољену
брзину кретања. Овакви резултати указују на то да је неопходна реализација
пројекта управљања брзинама, где важно поглавље представља едукација учесника
у саобраћају о утицају брзине на настанак незгоде и тежину последица насталих
незгода. Посебну пажњу би требало посветити возачима теретних возила и аутобуса
јер возила веће масе која учествују у саобраћајним незгодама изазивају значајне
последице чак и при мањим сударним брзинама.
Табела 2. Индикатори безбедности саобраћаја у вези брзине возила
ИНДИКАТОР
Просечна брзина возила
85-ти перцентил брзине
Стандардно одступање брзина
% прекорачења брзине за најмање 0 km/h
% прекорачења брзине за најмање 10 km/h
Просечна брзина возила која су прекорачила
брзину

S – Strenghts, ПРЕДНОСТИ
(СНАГЕ)
♦ Формиран Савет за БС,
♦ Добијена новчана средства за
унапређење БС,
♦ Заинтересованост образовних
установа, ...

НАСЕЉЕ

ПА

45,6
59,0
13,0
38,1
13,1

ТТВ БУС

ВАН НАСЕЉА
ПА

ТТВ БУС

44,8 39,0 76,7 68,2 64,2
56,0 47,5 89,4 76,0 78,6
13,0 10,0 15,0 14,0 18,0
33,3 8,9 33,9 43,9 8,3
4,2 1,8 14,6 9,8 0,0

58,6 56,9 55,2 92,1 77,7 85,0

W – Weaknesses,
НЕДОСТАЦИ
(СЛАБОСТИ)
♦ Неизвесно финансирање рада
општинског Савета за БС,
♦ Зависност општинског Савета за
БС од градског Савета за БС,
♦ Недовољно добар концепт СОВ, ...

O – Opportunities, ШАНСЕ
(ПРИЛИКЕ)

T – Threats, ОПАСНОСТИ
(ПРЕТЊЕ)

♦ Усаглашена Национална
стратегија БС,
♦ Промена свести учесника у
саобраћају,
♦ Сарадња са МУП-ом, здравством,
школама и факултетима, ...

♦ Недоследност у примени ЗОБС-а,
♦ Висок степен толеранције за
непоштовање прописа у БС,
♦ Недовољно стручног знања и
искуства, ...

SWOT анализа система безбедности саобраћаја у општини Палилула
(предности и недостаци)

Анализа индикатора понашања возача и пешака указала је на значајан број
пешака који не поштује светлосну сигнализацију приликом преласка пешачког
прелаза (9,5%) и који прелази коловоз ван обележеног пешачког прелаза, иако се
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пешачки прелаз налази у близини (38,1%). Такође, резултати истраживања су
указали на веома низак ниво „саобраћајне“ културе, јер скоро половина возача
(49%) није на обележеном пешачком прелазу пропустила пешака да безбедно пређе
коловоз, па је потребно деловати на промену ставова и понашања, како возача, тако
и пешака, како би се смањио број саобраћајних незгода у којима страдају пешаци.
Имајући у виду размотрене индикаторе безбедности саобраћаја, намеће се закључак
да кључ унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Палилула лежи
у спрези квалитетне и стручне едукације учесника у саобраћају са једне стране, и
правовремене принуде од стране саобраћајне полиције, са друге стране.
На основу спроведене SWOT анализе за општину Палилула утврђене су
предности и недостаци, као и шансе и опасности за безбедност саобраћаја (Слика
7). Када се посматрају предности, као пет кључних издвајају се: формирање Савета
за безбедност саобраћаја, постојање новчаних средстава за унапређење безбедности
саобраћаја, усвојен програм рада Савета за безбедност саобраћаја, израда Акционог
плана безбедности саобраћаја, и сарадња свих установа и предузећа повезаних са
безбедношћу саобраћаја.
3.

РЕЗУЛТАТИ

На основу спроведене анализе постојећег стања безбедности саобраћаја
препознате су кључне области деловања у безбедности саобраћаја на територији
општине Палилула, и то: изградња заштитног система, безбеднији возачи,
безбеднији рањиви учесници у саобраћају, и безбеднија инфраструктура.
Успешно спровођење мера унапређења безбедности саобраћаја подразумева
дефинисање надлежности и одговорности, сарадњу и координисан рад институција
и појединаца на свим нивоима. Компоненте на које треба деловати како би се
изградио квалитетан заштитни систем су:
• обука довољног броја носилаца послова безбедности саобраћаја,
• функционисање Савета за безбедност саобраћаја,
• техничка и финансијска подршка раду Савета за безбедност саобраћаја,
• успостављање сарадње, координације и кооперације између свих субјеката
безбедности саобраћаја на нивоу општине,
• дефинисање надлежности над планираним активностима унапређења
безбедности саобраћаја,
• успостављање одрживе кооперације и координације између градских
органа и општинске управе (Секретаријат за саобраћај, Градски савет за
безбедност саобраћаја), итд.
Највећи потенцијал за унапређење безбедности саобраћаја налази се у фактору
човек, па се самим тим и највећи ефекти унапређења безбедности саобраћаја могу
постићи деловањем на човека. Компоненте на које треба деловати како би се
изградио квалитетан заштитни систем који се односи на возаче су:
• ниво свести о безбедности саобраћаја, како од стране младих возача, тако и
од стране искусних возача који понављају чињење прекршаја,
• припрема годишњег плана активности које се односе на возаче (трибина,
кампања, и др.),
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припрема годишњег извештаја о безбедности саобраћаја, најчешћим
грешкама возача које су узроковале опасну ситуацију и довеле до
саобраћајних незгода, годишњег извештаја о спровођењу Акционог плана
безбедности саобраћаја на нивоу општине,
• сарадња општинских органа и представника ауто-школа.
Компоненте на које треба деловати како би се изградио квалитетан заштитни
систем који се односи на рањиве учеснике у саобраћају су:
• изградња одговарајућих тротоара,
• изградња одговарајућих бициклистичких стаза,
• ниво свести возача о ризицима којима су изложени рањиви учесници у
саобраћају,
• развијање програма утицаја на возаче са циљем да буду пажљивији према
рањивим учесницима у саобраћају,
• неодговарајуће понашање пешака и бициклиста и преузимање ризика при
претрчавању коловоза, кретању коловозом у ноћним условима и др.,
• некоришћење одговарајуће опреме пешака и бициклиста при кретању у
ноћним условима, итд.
Унапређење безбедности саобраћаја може се постићи прилагођавањем учесника
у саобраћају инфраструктури или прилагођавањем инфраструктуре учесницима. С
обзиром на то, компоненте на које треба деловати како би се изградио квалитетан
заштитни систем који се односи на инфраструктуру су:
• сарадња са државним органима задуженим за одржавање државних путева,
као и сарадња са градским органима задуженим за одржавање локалних
путева и улица,
• правовремена размена података о саобраћајним незгодама између субјеката
задужених за одржавање путева,
• координација и планирање активности унапређења безбедности пута према
тренутном стању инфраструктуре,
• припрема годишњег извештаја о спроведеним мерама у вези примене
процедура унапређења безбедности пута, итд.
Осим наведених кључних области деловања у безбедности саобраћаја, саставни
део израђеног упутства су и дефинисани следећи најважнији задаци акционог плана
безбедности саобраћаја општине Палилула: безбедност деце у саобраћају,
безбедност младих у саобраћају, безбедност старих лица у саобраћају, безбедност
двоточкаша и унапређење знања надлежних за управљање безбедношћу саобраћаја.
У оквиру упутства дефинисане су следеће најважније активности које је
потребно реализовати како би се унапредила безбедност саобраћаја на територији
општине Палилула:
• изградња саобраћајног полигона за потребе свих предшколских установа и
основних школа,
• планирање и спровођење обуке о безбедности саобраћаја деце
предшколског узраста,
• планирање и спровођење обуке о безбедности саобраћаја деце нижих
разреда основних школа,
• планирање и спровођење обуке о безбедности саобраћаја будућих возача
(ученика 3. и 4. разреда средњих школа),
•
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•
•
•
•
•
•
•

4.

планирање и спровођење едукације ученика виших разреда основне школе
о ризицима двоточкаша у саобраћају,
планирање и спровођење обуке о правилној употреби дечијих седишта и
других заштитних система за децу (родитељи, патронажне сестре, итд.),
обезбеђивање
промотивно-едукативног
материјала
за
безбедно
учествовање у саобраћају за најмлађе учеснике у саобраћају,
обезбеђивање светлоодбојног материјала (прслука, трака за ранац, итд.),
планирање и спровођење активности прилагођених деци најмлађег узраста
о безбедном учествовању у саобраћају (позоришне представе),
планирање и спровођење едукације просветних радника о безбедности
саобраћаја (за рад на саобраћајном образовању и васпитању деце),
планирање и спровођење едукације учесника у саобраћају о пружању прве
помоћи настрадалом лицу у саобраћајној незгоди, итд.

ЗАКЉУЧАК

Општина Палилула и Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима Градске општине Палилула представљају пример успешног управљања
безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу, који би требало да следе и оне локалне
заједнице које нису квалитетно организовале и систематизовале активности на
унапређењу безбедности саобраћаја. Наравно, континуирано функционисање
Савета и обезбеђивање извора прихода за финансирање безбедности саобраћаја
свакако је предуслов за квалитетно управљање безбедношћу саобраћаја у
будућности. Наставак већ започетих активности од стране Савета, уз препознате
кључне области деловања и реализовање дефинисаних најважнијих активности у
циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији општине, представљало би
наставак успешног функционисања Савета, а самим тим, и омогућило постизање
дуготрајних ефеката.
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ДУБИНСКА АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА У ЈКП
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2006-2014.
IN-DEPTH ANALYSIS OF ROAD ACCIDENTS IN JKP ''BELGRADE
WATERWORKS AND SEWERAGE'' (THE COMPANY)FOR THE PERIOD
2006-2014.
Ненад Марковић1, Зоран Јончић2, Драган Миљковић3
Резиме: Осим смртног страдања саобраћајне незгоде за последицу имају знатне трошкове, за
друштво, јавна предузећа и грађане. Имајући то у виду предузећа у Јавном сектору би посебно
требала да предузимају активности у циљу смањења броја и последица саобраћајних незгода
у којима учествују њихови запослени. За стратешко деловање у циљу смањења броја
саобраћајних незгода неопходно је детаљно анализирати узроке и околности под којима су
настале саобраћајне незгоде у којима су учествовали њихови запослени, а у циљу утврђивања
фактора који су утицали на незгоду. Дубинским анализама саобраћајних незгода је могуће
препознати и утврдити факторе који су имали утицај на незгоду, на који начин би било могуће
формирати мере за превентивно деловање у циљу повећања њиховог безбедног учешћа у
саобраћају. Предмет рада је дубинска анализа стања безбедности саобраћаја у Јавно
комуналном предузећу „Београдски водовод и канализација" за период од 2006. до 2014.
године. Базиран је на превентивним активностима у циљу спречавања СН (саобраћајне
незгоде), имајући циљ да њихов број буде што мањи, као и да последице СН које су се
догодиле буду што мање. За стратешко деловање у циљу смањења броја саобраћајних незгода
неопходно је детаљно анализирати узроке и околности под којима су настале саобраћајне
незгоде у којима су учествовали њихови запослени, а у циљу утврђивања фактора који су
утицали на незгоду.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, дубинска анализа, превенција, стратешко управљање,
индикатори, унапређење.
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Abstract: Apart from death caused traffic accidents to result in significant costs for society, public
enterprises and citizens. With this in mind the company in the public sector, in particular, should
take action to reduce the number and consequences of accidents involving their employees. For
strategic action to reduce the number of accidents it is necessary to thoroughly analyze the causes
and circumstances under which the accident occurred which involved their employees in order to
determine the factors that have contributed to the accident. In-depth analyzes of traffic accidents is
possible to identify the factors that influenced the accident, how it would be possible to establish
measures for preventive action in order to increase their safe participation in traffic. The paper-depth
analysis of the state of road safety in the Public Utility Company "Belgrade Waterworks and
Sewerage" for the period from 2006 to 2014. It is based on preventive action to prevent SN, keeping
the goal of their number as small as possible, and to SN consequences that have occurred are less.
For the strategic action to reduce the number of accidents it is necessary to thoroughly analyze the
causes and circumstances under which the accident occurred with the participation of their
employees in order to determine the factors that have contributed to the accident.
Keywords: Traffic safety, in depth accident, prevention, strategic management, indicators,
advancement.

1.

УВОД

У Србији се годишње догоди око 40.000 саобраћајних незгода у којима смртно
страда око 500 људи у саобраћају, а око 15.000 бива повређено у саобраћају[1]. Осим
смртног страдања саобраћајне незгоде за последицу имају знатне трошкове, за
друштво, јавна предузећа и грађане. Имајући то у виду предузећа у Јавном сектору
би посебно требала да предузимају активности у циљу смањења броја и последица
саобраћајних незгода у којима учествују њихови запослени. У Аустралији је у циљу
утврђивања узрока и околности настанка саобраћајних незгода 2003. године
спроведена прва Аустралијска национална дубинска анализа саобраћајних незгода
у којој су анализиране саобраћајне незгоде из две државе (Викторија и Нови јужни
Велс) у периоду 2000-2003. годинe.
У Великој Британији је спроведено више дубинских анализа, различитих
категорија учесника у саобраћају, под називом ’’On- The-Spot accident research’’, у
којима су дефинисани утицајни фактори на настанак саобраћајних незгода.
Универзитет у Аделаиди је још 1975. године започео са анализом саобраћајних
незгода, применом дубинских анализа, кроз већи број спроведених дубинских
анализа саобраћајних незгода. У оквиру SUPREME пројекта (European Commission,
2007.) Европске комисије, чија је једна од целина била и извештај дубинских
анализа саобраћајних незгода, дати су основни узроци и околности под којима
настају саобраћајне незгоде.
У Републици Србији нема развијеног и усвојеног метода спровођења дубинских
анализа саобраћајних незгода, као ни правилника којим се уређује начин њиховог
спровођења, иако је чланом 156. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
управљач пута обавезан да врши независне оцене саобраћајних незгода још од 2009.
године. У незгодама које у биле предмет дубинске анализе повређено је 40 лица: 11
радника, 10 возача, 4 пешака и 15 осталих учесника. 37 незгода се догодило између
два возила Предузећа (путничка и/или теретна). Девет незгода су биле излетање
возила са коловоза и у њима су повређена 7 лица: 5 возач и 2 путника. Све
анализиране саобраћајне незгода су, према пропустима и околностима, разврстане
у три групе: незгоде код којих се основни пропуст може везати за учеснике у
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саобраћају (возаче и/или пешаке), за техничку неисправност на возилима и за пут са
околином. Овакво разврставање олакшава идентификовање најважнијих мера, а
посебно мера унапређења безбедности пута. Анализирајући утицај сваког фактора,
фактор пута у комбинацији са другим факторима који утичу на настанак
саобраћајних незгода чине око 30% саобраћајних незгода у свету, а у Србији око
0,5%[2]. Највећи проценат за настанак саобраћајне незгоде је фактор човек (94%).
Анализом која је урађена у овом раду је закључено да фактор пута и фактор возила
чине свега 1% саобраћајних незгода, што је веома мали проценат.
2.

СВЕТСКА ИСКУСТВА МЕТОД И НАЧИН ИСТРАЖИВАЊА

У Европи је за утврђивање узрока и утицајних фактора на саобраћајне незгоде
развијен и усвојен програм дубинских анализа саобраћајних незгода са погинулим
лицима, а који је развијен од стране ERSO и детаљно разрађен у оквиру поглавља 5
пројекта SafetyNet (Bjorkman et al. 2008.). У Немачкој, Аустралији, Великој
Британији, Шведској рађене су дубинске анализе саобраћајних незгода које ће бити
приказане у следећем делу текста.
Незгоде се дешавају без обзира на правила саобраћаја и конфликтне ситуације
између корисника и пута, чији временски оквир не оставља простор за избегавање
саобраћане незгоде. 70-тих година врши се такозвана дубинска анализа
саобраћајних незгода где се прикупљају подаци тако што се излази на лицу места и
учесници дају изјаве шта се догодило и како је дошло до незгоде (Wanderer et al.
1974). У Аустралији је урађена прва дубинска анализа саобраћајних незгода са
пешацима (1963-1965). Истраживане су повреде од предњег дела возила. 1973
формирана је истраживачка јединица на универзитету у Аделаиде. Истраживање је
спроведено за 12 месеци у којима су се догодиле саобраћајне незгоде. Прикупљено
је 304 саобраћајне незгоде.
Врста возила која су испитивана су теретна возила и бус возила. Откривено је
да се већина саобраћајних незгода догађа код тешких возила због слабе
перформансе кочења и са другим возилом настају веће повреде приликом судара
због подигнутог дела носача мотора код теретних возила. Већина саобраћајних
незгода се догодила у 8 ујутру и 3 увече. Истраживање је било признато од World
Health Organisation. У Аустралији су тада почели да се баве дубинском анализом
саобраћајних незгода. Истраживања су рађена око града Адлаиде и у пречнику од
100km.
Истраживачки тим се састојао од механичара, инжењера саобраћаја,
медицинског особља и психолога. Тимови су прикупљали податке и касније их
детаљно анализирали. Дубинска анализа не отвара могућност само да се разуме
кинематички и биомеханички редослед саобраћајних незгода, већ стварање људског
система компоненти које утичу на настанак саобраћајне незгоде, из људског
понашања, сећања о незгоди и самим тим приступе анализи и откривању узрока
саобраћајне незгоде.
У истраживању спроведеном за Federal Highway Research Institute, Germany
(Pund et al. 1994), сугестије су направљене на основу прикупљених података од
учесника и анализе учесника саобраћајних незгода, као и истраживања која су
рађена на лицу места. У последњих неколико година многе од спроведених анализа
безбедности саобраћаја концентрисано је на избегавању и смањењу повреда у
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случају саобраћајне незгоде. Мере активне безбедности су спроводили обично и
били су засновани на полицијским извештајима. Тек недавне анализе узрока
саобраћајних незгода стављају акценат на стратегију безбедности саобраћаја у
аутомобилској саобраћајној незгоди и анализи незгоде. Тада је почело истраживање
возила и побољшање активне безбедности саобраћаја. Да би касније у анализу
саобраћајних незгода укључили возило, окружење (пут) и људски фактор.
Средином 1990-их истраживачки програм европске уније креирао је програм за
прикупљање информација о саобраћајним незгодама и следеће студије (MAIDS,
EACS, PENDANT, ETAC, SafetyNet 5.1, SafetyNet 5.2 и DaCoTA). Општи циљ
европских студија је дубља анализа саобраћајних незгода која подразумева
потпунију анализу, великих размера кроз боље разумевање саобраћајних незгода. У
студијама су рађене различите анализе по категорији возила, периоду истраживања
и величини узрока. Свака студија има различите категорије возила коју је
истраживала и фокус истраживања.
Данас у Европи главни извора података је из пројекта SafetyNet. SafetyNet
пројекат је утврдио два начина истраживања: један са смртним случајевима, а други
се односи на узроке настанка незгода. 2010 године је почео DaCoTA пројекат који
је имао за циљ да створи заједничку базу података на основу националних и ЕУ
пракса. Пројектом се подстиче преношење знања и искуства на нове групе. Основни
подаци који се прикупљају су: место незгоде, возила, време незгоде, рањиви
учесници у саобраћају медицински подаци, узроци незгоде, подаци са
реконструкције. За сваку саобраћајну незгоду прикупи се око 200-300 података,
највише искусни тимови могу да уведу додатне информације за детаљнији опис
незгоде.
У Немачкој, у пројекту GIDAS (Schöttler, Nehmzow. 2010)[5] је у оквиру
дубинске анализе утврђивано да ли се саобраћајне незгоде могу спречити уколико
би се у току фазе пре судара за фарове користиле ксенонове сијалице уместо
халогених сијалица. Анализирали су све саобраћајне незгоде које су се догодиле у
периоду од 2005. до 2007. године. Укупан број незгода који су прикупили је 4076.
Метод прикупљања података који је коришћен у овом истраживању је заснована
на раду истраживачког тима који се састојао од техничара и лекара са возилом хитне
помоћи. Истраживачи су одлазили директно на место настанка саобраћајне незгоде
и документовали повреде, оштећења, трагове.
На крају истраживања, документовано је 34.000 возила, од тога 22.000
путничких аутомобила. У анализи је од 54 случајева одабрано 20 за које су детаљно
испитиване реакције у време вожње халогеним светлима и ксенонима.
Подаци који су прикупљани за потребе овог истраживања су: услови рада, путна
инфраструктура, контрола саобраћаја, место незгоде, време незгоде, и узрок
незгоде, деформације возила након незгоде, технички подаци о возилу. Приликом
истраживања пронађено је седам главних типова незгода чији је узрок генерално
смањена видљивост на путу: Незгода приликом искључивања са главног пута,
приликом окретања или прелаза, са пешацима, паркирање и друге. Резултати
показују да се коришћењем ксенонових фарова може избећи 16% од свих
саобраћајних незгода са фаталним повредама, које су се догодиле током ноћи.
У Аустралији (McLean AJ. 2003)[6] су у оквиру дубинске анализе утврђивали
утицај пута инфраструктуре на настанак саобраћајне незгоде. Информације које су
прикупљане у саобраћајним незгодама су следеће: фотографије места незгоде и
возила која су учествовала, видео снимци, скица лица места, интервју са учесницима
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и очевицима (записник), информације преузете од полиције, подаци о повредама
учесника у саобраћајним незгодама. Чланови истраживачке јединице су долазили
одмах на место саобраћајне незгоде и узимали податке.
Најучесталије саобраћајне незгоде које обухватају више од 44% од укупног броја
незгода биле су са једним возилом. Око 23% је имало смртни исход од укупног броја
повређених у саобраћајним незгодама. 65% возача који су учествовали у
саобраћајним незгодама су возили преко 100km/h. Више од 56% саобраћајних
незгода се догодио на равном делу пута, Код више од половине саобраћајних
незгода које су се догодиле на раскрсницама узрок је био у вези са непостојањем
саобраћајних знакова. Из разлога непостојања ивичне линије, догодило се 40%
саобраћајних.
Преко 60% возача су били мушког пола и то већином тинејџери. Што се тиче
околине око пута највише саобраћајних незгода су изазивали: дрвеће, ограда, насип
и комунални стубови. Због саобраћајних незгода у којима је узрок био пут и
околина, сугерисано је увођење такозваних јасних зона поред пута у размаку од
девет метара. Такође је дат предлог за разматрање о уградњи заштитних баријера
које би штитиле учеснике у саобраћају приликом губитка контроле над возилом.
У Шведској (Fridulv S. 2000)[7] у оквиру дубинске анализе истраживани су
фактори који доводе до фаталних повреда у саобраћајним незгодама, посебан
акценат је стављен на утицај алкохола и психо активних супстанци као и не
коришћење заштитне опреме. Анализиране су све саобраћајне незгоде које су се
догодиле са учешћем возила и „рањивих учесника“ (пешаци, мотоциклисти,
бициклисти) на територији Маралдалена у периоду од 1997. до 1999. године.
Прикупљени подаци су обухватали: податке о месту саобраћајне незгоде,
возилима, возачима, повредама, траговима. База података је допуњена подацима од
полиције и болнице. У периоду од три године догодило се 196 саобраћајних незгода
са смртним случајевима. 20% смртних случајева су били под дејством алкохола и
психо активних супстанци. Дубинском анализом је истражено 60 смртно страдалих
„рањивих учесника“ у саобраћају, од којих 17 возача мотоциклиста, 22 возаца
бицикла и 21 пешак.
Добијени су следећи резултати: већи број незгода са пешацима се догодио током
ноћи, 10 од 21 пешака и осам од 22 бициклиста смртно је страдао у раскрсници или
у близини раскрснице. Повреде главе је један од главни узрока смрти код
бициклиста (13 од 22). Што се тиче возила, забележено је 116 погинулих возача у
возилу од којих су 17% били под дејством алкохола и психо активних супстанци,
30% њих није користило сигурности појас, 9% возила је имало ваздушне јастуке у
колима. Помоћу ове дубинске анализе дат је предлог мера за побољшање
безбедности саобраћаја. Из тог разлога требало би анализирати више фактора, јер
смањење једног фактора који доводи до настанка саобраћајних незгода може
проузроковати повећање других фактора.
Резултат истраживања био је предлог следећих мера: да се уграде заштитне
баријере поред пута, (80% саобраћајних незгода догодило се са излетањем са пута
из разлога што нису постојале ограде поред пута), удаљавање дрвећа и других
препрека поред пута, снижавање дозвољене брзине на дефинисаним путевима,
уградња уређаја који детектују дејство алкохола код возача и спречавају
укључивање возила, (већа апсорпција енергије на тешким теретним возилима),
побољшање објекта где прелазе пешаци, обавезна употреба кациге за бициклисте.
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Предлог даљих истраживања: јасније дефинисање потребе студије, унапређење базе
података, израда базе података са кубикажом возила.
3.

МЕТОД И ИСТРАЖИВАЊЕ

Саобраћајне незгоде су најзначајнији појавни облик небезбедности у саобраћају.
Зато су саобраћајне незгоде најважнији елемент предмета истраживања и треба им
посветити посебну пажњу. Дубинске анализе конкретних саобраћајних незгода,
управо представљају такву врсту истраживања која на прецизан начин указују на
околности под којима настају саобраћајне незгоде. Наиме, циљ дубинске анализе је
откривање ланца догађаја који су довели до настанка сваке од анализираних
саобраћајних незгода, а најчешће незгода са погинулим лицима, са циљем
проналажења карике односно места где се тај ланац може најефективније
прекинути, како би се избегли слични случајеви.
Параметри који су обухваћени овом анализом су: стање коловоза, утицај
алкохола и психо-активних супстанци, врста саобраћајне незгоде, утицај пута на
настанак саобраћајне незгоде, утицај возила на настанак саобраћајне незгоде, утицај
возача на настанак саобраћајне незгоде, временска расподела саобраћајних незгода,
место настанка саобраћајне незгоде, врста возила која су учествовала у саобраћајној
незгоди, повређени у саобраћајним незгодама.
Свака саобраћајна незгода је анализирана да би се утврдило који параметар
утиче на насталу саобраћајну незгоду. Параметри су испитивани на основу података
из записника саобраћајне незгоде, фотодокументације, изјаве учесника, подацима о
техничкој исправности возила. Основни циљ истраживања спроведеног за потребе
овог рада био је да се утврде сви фактори који утичу на настанак саобраћајних
незгода у предузећу ЈКП БВК, као и да се одговори на следећа питања: Шта се
десило? Како се десило? Због чега се десило? Шта се може урадити како би се
спречили овакви догађаји у будућности?
4.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА

За потребе овог рада, а у складу са радним задатком, извршена је анализа
основних параметара саобраћајних незгода. Најважније околности настанка незгода
су везане за основне факторе безбедности саобраћаја (ЧОВЕК – ВОЗИЛО – ПУТ –
ОКРУЖЕЊЕ). У незгодама које у биле предмет анализе повређено је 40 лица: 11
радника, 10 возача, 4 пешака и 15 осталих учесника. 37 незгода се догодило између
два возила Предузећа (путничка и/или теретна). Девет незгода је било излетање
возила са коловоза и у њима су повређена 7 лица: 5 возач и 2 путника.
Све анализиране саобраћајне незгоде су, према пропустима и околностима,
разврстане у три групе: незгоде код којих се основни пропуст може везати за
учеснике у саобраћају (возаче и/или пешаке), за техничку неисправност на возилима
и за пут са околином. Овакво разврставање олакшава идентификовање најважнијих
мера, а посебно мера унапређења безбедности пута. У свих 478 анализираних
незгода уочени су пропусти које су чинили учесници у саобраћају – возачи и
пешаци, а 50% незгода су настале искључиво због непажње и пропуста од стране
возача.
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У периоду од 2006-2014 године у предузећу је забележено 498 СН, у којима је
учествовало 505 возача предузећа и 534 возила предузећа (различит број СН, возача
и возила, је из разлога што је у неким СН учествовао један или више возача, или
једно или више возила).

Слика 1. Годишња расподела СН у ЈКП БВК

На основу временске анализе може се закључити да су најугроженији месеци
децембар, фебруар и март. То се може објаснити због отежаних зимских услова и
неадекватне опреме за возила у предузећу. Најугроженији дани су понедељак (22%),
уторак (19%) и петак (18%).
Најбезбеднији сати су у преподневним часовима од 10,00-11,00 часова (57) и од
11,00-12,00 часова (59). Обзиром да јутарњи вршни час траје у просеку од 08,0010,00 часова то се може узети као један од разлога појачаних судара у граду. Такође,
застоји и гомилање саобраћаја на раскрсницама стварају неповољност по возаче и
то је један од фактора изазивања саобраћајне незгоде.
Анализом саобраћајних незгода према врсти саобраћајних незгода може се
закључити да највише саобраћајних незгода има при вожњи у истом смеру. На
основу тога и обрадом података можемо закључити да највећи број оштећења на
возилима је чеони део возила (39%) и задње део возила (25%).
Укупан број извршених контрола на алкохол је 483. Укупан број недостатака је
6, што значи да је 6 возача управљало возилом под дејством алкохола. Највише
возача који су управљали под дејством алкохола је било 2008 године.
Стање коловоза такође утиче са веома малим процентом на настанак
саобраћајних незгода. 87% саобраћајних незгода се догађа на правцу, а само 13%
саобраћајних незгода у кривини.
Број извршених контрола на психоактивне супстанце је 140. Укупан број
недостатака је 7, а детаљном анализом је утврђено да је 8 возача управљало возилом
под дејством психоактивних супстанци (два возача су два пута били под дејством
психоактивних супстанци). 39% тестираних радника предузећа чине возачи, а 15%
њих је било под дејством психоактивних супстанци за време вожње.
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Слика 2. Број саобраћајних незгода према врсти, у
периоду од 2006. до 2014. године

Слика 3. Расподела
оштећења на возилима

Анализирајући утицај сваког фактора може се закључити да фактор пута у
комбинацији са другим факторима који утичу на настанак саобраћајних незгода
чине око 34% у свету, а у Србији 0,5% саобраћајних незгода. Анализом је закључено
да фактор пута и фактор возила чине 1% саобраћајних незгода, што је веома мали
проценат. Возачи ЈКП „Београдски водовод и канализација“ били су одговорни за
настанак око 50% саобраћајних незгода, гледано за сваку годину засебно, што
представља изузетно забрињавајући податак.

Слика 4. Процентуална расподела
фактора који утичу на настанак СН

Слика 5. Процентуално учешће
повређених у СН

На слици 5. приказан је процентуални приказ повређених у саобраћајним
незгодама између возила ЈКП и других возила у саобраћају. Може се закључити да
су највише повређени радници (27%), док су возачи и други остали учесници 20%.
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Статистичком методом и помоћу базе података са возачима који су направили
једну, две или више саобраћајних незгода. У раду је Кохрановим теста испитивано
да ли постоји значајна повезаност између прве, друге и треће саобраћајне незгодетеорија заразе. Величина узорка је 103 возача која су имала две или више
саобраћајне незгоде. Резултати теста су:(Q=7,11, p=0,029). Установљено је да
статистички значајна повезаност између прве, друге и треће саобраћајне незгоде. Да
возачи који направе прву саобраћајну незгоду веома често праве и другу и трећу
саобраћајну незгоду. Статистичком обрадом је доказана појава теорије заразе.
Осим смртног страдања саобраћајне незгоде за последицу имају знатне
трошкове, за друштво, јавна предузећа и грађане. Имајући то у виду предузећа у
Јавном сектору би посебно требала да предузимају активности у циљу смањења
броја и последица саобраћајних незгода у којима учествују њихови запослени. За
стратешко деловање у циљу смањења броја саобраћајних незгода неопходно је
детаљно анализирати узроке и околности под којима су настале саобраћајне незгоде
у којима су учествовали њихови запослени, а у циљу утврђивања фактора који су
утицали на незгоду. Дубинским анализама саобраћајних незгода је могуће
препознати и утврдити факторе који су имали утицај на незгоду, на који начин би
било могуће формирати мере за превентивно деловање у циљу повећања њиховог
безбедног учешћа у саобраћају, повећању нивоа безбедности саобраћаја.
5.

ЗАКЉУЧАК

Дубинска анализа саобраћајних незгода је изузетно моћан алат, јер указује на
мере којима се пут са околином, као битан део система друмског транспорта,
подиже на виши ниво толеранције грешака и пропуста које праве учесници у
саобраћају. Поред тога, дубинском анализом саобраћајних незгода омогућава се
праћење и контролисање нивоа безбедности у друмском саобраћају. Неопходно је
да се спроводи уз примену системског приступа и тада је најефикасније оруђе за
изналажење и спровођење ефикасних мера за подизање нивоа безбедности.
Уобичајено је да одговорност за безбедност у друмском саобраћају у највећој
мери сносе појединци-учесници, који имају одговорност за понашање обавезу да не
угрожавају остале учеснике у саобраћају. Ипак, често те ситуације превазилазе
могућности појединаца, јер су у оквиру система мале толеранције за исправљање
људских грешака и лоших процена. За стратешко деловање у циљу смањења броја
саобраћајних незгода неопходно је детаљно анализирати узроке и околности под
којима су настале саобраћајне незгоде у којима су учествовали њихови запослени, а
у циљу утврђивања фактора који су утицали на незгоду.
Дубинским анализама саобраћајних незгода је могуће препознати и утврдити
факторе који су имали утицај на незгоду, на који начин би било могуће формирати
мере за превентивно деловање у циљу повећања њиховог безбедног учешћа у
саобраћају. Обука возача састоји се из два дела: први део подразумева организовање
семинара у просторијама предузећа, где ће се возачима држати предавања о
безбедности саобраћаја и указати на грешке које праве. Други део подразумева
испитивање возача преко тестова. Такође, треба организовати повремено и
семинаре за возаче. Постојаћу базу података треба унапредити и олакшати начин
прикупљања података, да би се прикупио што већи број података.
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Један од најважнијих елемената за успешно функционисање система
безбедности саобраћаја чини развој квалитетних база података о обележјима
безбедности саобраћаја. Тек када држава успостави функционалне базе података
које су ажурне, усаглашене са светом, доступне, компатибилне, са
стандардизованим показатељима, онда може успешно да прати стање безбедности
саобраћаја. Квалитетна анализа података је основ за избор мера и активности које
ће допринети смањењу броја и тежине последица саобраћајних незгода на дужи
период.
Имајући наведено у виду у Србији иако постоји законска обавеза спровођења
дубинских анализа саобраћајних незгода, практично није могуће спроводити их у
складу са одређеним правилима и процедурама, јер таква документа не постоје.
Практично би било могуће спровођење дубинских анализа саобраћајних незгода
једино према процедурама које су прихваћене и практично спроведене у Европској
заједници, а посебно имајући у виду да би таква усаглашеност процедура омогућила
и поређење фактора који утичу на настанак саобраћајне незгоде у Србији и земљама
Европске заједнице. Детаљном и упоредном анализом фактора настанка
саобраћајних незгода, би било могуће и на међународном нивоу препознавати
утицајне факторе који доводе до настанка саобраћајних незгода, па превентивно
деловати у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја и на основу страних
искустава. Јако је важно проверити да ли у свакој средини поједини фактори стварно
доводе до настанка саобраћајне незгоде, јер најчешће постоји садејство више
фактора, па је неопходно јасно дефинисати који од фактора су утицајни за
конкретно посматрано подручје. Повећање безбедности у затвореним системима
повећава се безбедност у целој Србији. Зато је битно радити дубинску анализу
саобраћајних незгода у затвореним системима.
6.
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УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
ESTABLISHING A SYSTEM OF TRAFFIC SAFETY IN LOCAL
COMMUNITIES
Душко Пешић1, Mилан Божовић2,
Бранко Стаматовић3, Томислав Петровић4
Резиме: Доношењем Закона о безбедности саобраћаја на путевима створени су услови за
успостављање система безбедности саобраћаја на локалном нивоу. Најважније предности
које је Закон донео су успостављање, дефинисање улоге и стабилног начина финансирања
Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на локалном нивоу (локално Тело), као
и сарадња Агенције за безбедност саобраћаја (Агенција) и локалног Тела. Кроз анализу рада
локалних Тела препознате су одређене опасности за успостављање стабилног система
безбедности саобраћаја у локалним самоуправама, а односе се на могућност формирања
локалног Тела, начин трошења и расподеле новчаних средства, руковођење и састав локалног
Тела, доношење квалитетних програма рада, као и проценат реализације истих. Поред
наведеног, у раду ће бити приказани и кључни резултати успостављања система безбедности
саобраћаја у локалним самоуправа кроз активности локалних Тела.
Кључне речи: успостављање система, предности, опасности, локална тела
Abstract: The adoption of the Law on Road Traffic Safety has created the conditions for
establishing a system of traffic safety at the local level . The most important benefits that the law is
passed as establishing , defining roles and stable methods of funding bodies to coordinate the
activities of traffic safety at the local level (local body), as well as the cooperation of Traffic Safety
Agency (the Agency) and local bodies. Through the analysis of the work of local bodies recognized
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certain hazards for the establishment of a stable system of traffic safety in local communities, and
refer to the possibility of forming local bodies, the way of spending and allocation of financial
resources, management and the composition of local bodies, making high-quality program of work,
as well as the percentage of implementation thereof. In addition, the paper will be presented and the
key to establish a system of traffic safety in local government through the activities of local bodies.
Keywords: the establishment of the system, the benefits, hazards, local bodies

1.

УВОД

Годишње у саобраћајним незгодама у свету погине око 1,3 милиона људи, а око
50 милиона задобије повреде са трајним инвалидитетом. Страдање у саобраћају је
глобални, растући проблем, а о каквом проблему је реч довољно је истаћи да је ово
једна од тема заседања Генералне скупштине УН. Наиме водеће светске институције
Генерална Скупштина УН и Светска здравствена организација су указале на проблем
безбедности саобраћаја и покренуле низ активности на глобалном нивоу у циљу
смањења броја и последица саобраћајних незгода, а најважнија је проглашење
деценије акције у безбедности саобраћаја и усвајање глобалног плана акције деценије
безбедности саобраћаја на путевима 2011-2020. године. Најбољи пут за решавање
проблема безбедности саобраћаја је спуштање активности са глобалног на
регионални, национални, окружни, локални ниво, ниво предузећа и ниво појединца.
Владе држава су препознате као носиоци активности и позване су да предузимају мере
на унапређењу нивоа безбедности саобраћаја, а резултати ће зависити од
успостављеног степена стратешког управљања безбедношћу саобраћаја како на
националном, тако и на локалном нивоу.
Ранији закони о безбедности саобраћаја (примењивани до 10. децембра 2009.
године), нису конкретизовали улогу јединица локалне самоуправе у безбедности
саобраћаја, па у градовима и општинама Србије није успостављен квалитетан рад
најважнијих субјеката безбедности саобраћаја, није уведен систем праћења и
извештавања о стању безбедности саобраћаја, нису реализовани принципи
стратешког управљања безбедношћу саобраћаја и није прецизно дефинисан систем
одговорности за стање безбедности саобраћаја на локалном нивоу.
Доношењем Закона о безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту ЗБС)
створени су услови за стратешко управљање безбедношћу саобраћаја у Србији, и то
на републичком, покрајинском и локалном нивоу. Много боље је дефинисана улога,
задаци и одговорност јединица локалне самоуправе у систему безбедности
саобраћаја и на тај начин су створене одређене предности за успостављање система
безбедности саобраћаја на локалном нивоу. Најважније предности које је ЗБС донео
су успостављање и дефинисање улоге Тела за координацију послова безбедности
саобраћаја на локалном нивоу (локално Тело), обезбеђивање стабилног начина
финансирања, као и сарадња Агенције за безбедност саобраћаја (Агенција) и
локалног Тела. Кроз анализу рада локалних Тела препознате су одређене опасности
за успостављање стабилног система безбедности саобраћаја у локалним
самоуправама, а односе се на формирање локалног Тела, начин трошења и
расподеле новчаних средства, руковођење и састав локалног Тела, доношење
квалитетних програма рада, као и проценат реализације истих.
Поред нормативне подршке за успостављање система безбедности саобраћаја на
локалном нивоу неопходна је и политичка подршка, како на националном нивоу,
тако и на локалном нивоу. Политичка подршка на локалном нивоу се остварује кроз
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подршку градоначелника/председника општине, односно кроз избор председника и
чланова локалног тела. Уколико је на челу овог тела градоначелник/председник
општине или други несумњиви ауторитет који препознаје значај безбедности
саобраћаја, тада је створен услов за успостављање система безбедности саобраћаја
на локалном нивоу.
Стручна подршка је трећи неопходан ауторитет за успостављање и квалитетан
рад локалног тела. Наиме, уколико се у саставу локалног тела налазе представници
струке које су посвећени безбедности саобраћаја, тада ће програми рада бити
припремани у складу са проблемима безбедности саобраћаја на локалном нивоу и
спроводиће се одговарајуће активности на успостављању система безбедности
саобраћаја и смањења броја и последица саобраћајних незгода.
Безбедност саобраћаја у локалној самоуправи је један од значајних капацитета за
унапређење безбедности саобраћаја, а што је Агенција и препознала. У складу са тим
Агенција је формирала одељење, чији је задатак сарадња са локалним самоуправама.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

На основу анализе достављених решења о формирању савета, програма
коришћења средстава за финансирање активности унапређења безбедности
саобраћаја по годинама (у даљем тексту: програма рада) и извештаја о реализованим
активностима по годинама и утрошеним износима које су локалне самоуправе
доставиле Агенцији, формирана је база података о планираним и реализованим
активностима за локалне самоуправе. Формирана база података, састанци са
локалним самоуправама и разговори о могућностима и проблемима у реализацији
активности су открили одређене предности и опасности за успостављање система
безбедности саобраћаја на локалном нивоу.
За успостављање система безбедности саобраћаја на локалном нивоу створена је
снажна подлога кроз ЗБС. Први корак је остварен кроз дефинисање могућности за
формирање локалног тела за безбедност саобраћаја. Без оваквог тела не може се
успоставити одговарајућа координација у планирању и спровођењу мера и
активности безбедности саобраћаја у градовима и општинама. За рад ових тела
неопходно је доношење докумената као што су Акт (Одлуке) о оснивању и
Правилник о раду, али и стварање техничких и материјалних услова за рад.
Поред важности формирања тела у ЗБС-у су препознати и дефинисани улога и
задаци локалног тела за безбедност саобраћаја, а то су: сарадња и усклађено
обављање послова у функцији унапређења безбедности саобраћаја и иницирање и
праћење превентивних и других активности у области безбедности саобраћаја.
Најважнији услов за успостављање система безбедност саобраћаја на локалу је
обезбеђење стабилног начина финансирања које је дефинисано у ЗБС-у и које
подразумева да се 30% од наплаћених новчаних казни на територији локалне
самоуправе враћа тој самоуправи. Такође, то су средства резервисана искључиво за
унапређење безбедности саобраћаја и не могу се користити у друге намене, односно
уколико се не потроше у текућој години преносе се у наредну годину.
Важан искорак је и што је ЗБС дефинисао сарадњу између Агенције и локалних
тела за безбедност у саобраћају. На тај начин је створен предуслов за успостављање
сарадње и координације активности на националном и локалном нивоу и самим тим
заједничко спровођење активности које су препознате на националном нивоу.
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Поред предности које је ЗБС донео постоје и одређене опасности за системско
управљање безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу. На првом месту, а с обзиром
на начин како је дефинисана обавеза формирања локалног тела, постоји реална
опасност да ли ће тело бити формирано. Наиме, у ЗБС-у је наведено ''…Извршни
орган јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе,
општинско веће, односно градско веће, МОЖЕ да оснује тело за координацију
(комисија, савет и сл.), ради усклађивања послова безбедности …''. Дакле у ЗБС-у је
дефинисано да Тело може да се формира на нивоу локалне самоуправе, али не пише
и да мора. И то је једна од опасности где сваки градоначелник/председник општине,
уколико не жели да формира једно овако тело има изговор: ''Пише може, не значи да
мора''. Од 161 локалне самоуправе, у 148 је формирано локално тело, а локалне
самоуправе за које нема информација о формирању тела су: Крагујевац, Смедеревска
Паланка, Барајево, Сопот, Сурчин, Сврљиг, Прешево, Трговиште, Kучево, Петровац
на Млави, Жабари, Сечањ и Мали Иђош.
Иако је дефинисан стабилан систем финансирања, постоји опасност како ће се
новчана средства трошити, односно да ли ће се средстава наменски трошити и да ли
ће свих шест дефинисаних намена бити обухваћено (слика бр. 1). Локалне
самоуправе које нису формирале локално тело већ шесту годину не користе или
користе у друге сврхе намењена средства за унапређење безбедности саобраћаја, а
постоје и примери да локалне самоуправе иако имају формирана локална тела ова
средства годинама не користе за унапређење безбедности саобраћаја. Дефинисано
је да се 30% од наплаћених новчаних казни реализује у шест намена (активности),
од чега је 50% намењено за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице
локалне самоуправе у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

Слика 1. Процентуална расподела планираних средстава по локалним самоуправама

На основу анализе достављених програма по годинама уочено је да се најчешће
новчана средства користе ненаменски и да постоје различити примери ненаменског
трошења средстава. На слици бр. 1 је приказана процентуална расподела планираних
новчаних средстава по локалним самоуправама и то за унапређење саобраћајне
инфраструктуре, саобраћајно образовање и васпитање, превентивно-промотивне
активности, научно-истраживачки рад, рад локалног тела и техничко опремање
јединица полиције. Тако постоје локалне самоуправе које сав новац троше на
инфраструктуру (100% за поправљање инфраструктуре), а проблем је још већи што
тај новац који одлази на инфраструктуру не одлази за унапређење инфраструктуре већ
се та средства искључиво користе за ''крпљење'' рупа, за нове километре асфалта, за
обнављање и одржавање сигнализације итд., а треба да се користе за унапређење
безбедности саобраћаја на путевима које подразумева санирање црних тачака,
изградњу тротоара и бициклистичких стаза, уређења зона школа и др. Трошење
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средства која се издвајају на инфраструктуру у износу већем од 50% такође, није у
складу са ЗБС-ом. Поред оваквих драстичних примера, један од најчешћих начина
расподеле средстава је да 50% одлази за поправљање саобраћајне инфраструктуре, а
да 50% одлази за набавку возила полицији, тако да комплетан буџет одлази за ове две
намене, а промотивно-превентивне активности, саобраћајно образовање и васпитање
и научно-истраживачки рад изостају. Такође, постоје и примери трошења средстава у
локалним самоуправама, тако да новчана средства уопште нису трошена према
намени дефинисаној у ЗБС-у, а неки од примера су табели 1.
Табела 1. Примери трошења средстава у локалним самоуправама
Назив активности
табле са називима улица и кућним
бројевима
набавка радних комбинезона
набавка радних качкета

Средства Назив активности
набавка и постављање аутобуских
стајалишта
590.000 израда зелених баријера
помоћ јавном комуналном
100.000
предузећу у насељеном месту

Средства

500.000

400.000

2.600.000
2.000.000
1.500.000

стратегија функционисања
дистрибуције робе
надстрешнице за аутобуска
стајалишта
туристичка сигнализација
изградња аутобуских стајалишта

2.537.000 набавка возила за обуку ученика

1.200.000

500.000
500.000

400.000

реконструкција шахти

100.000

набавка дигиталних тахографа

набавка пећи за полицију
набавка чамца
студија јавног превоза, студија
јавног паркиралишта

2.000.000.

Размера ненаменски трошених средстава се може видети на примеру 13
локалних самоуправа за које не постоји информација да су формирале локална тела.
Наиме, у 2015. години из Трезора тим самоуправама су враћена средства од
наплаћених казни у износу од 44.000.000,00 динара, а за период од шест година тај
износ је око 260.000.000,00 динара. На сличан начин би се могао посматрати и начин
трошење средстава за 42 локалне самоуправе за које постоји информација да су тек
у 2015. години формирале тело.
Поред оваквих примера ненаменске расподеле и трошења новчаних средстава по
локалним самоуправама, постоје и локалне самоуправе које су 2009. и 2010. године
формирале локална тела и које у складу са усвојеним програмима рада и реализовале
активности, наменски трошећи средства и реализујући све дефинисане намене.
Да ли ће бити формирано локално тело, како ће функционисати, какав ће
ауторитет имати и како ће бити реализоване активности и трошена средства зависи
од политичке подршке на локалном нивоу. Наиме, у зависности од тога како
градоначелник/председник општине посматра и колико се укључује у рад локалног
тела зависиће и резултати тела. Управо је улога градоначелника/председника
општине препозната као опасност за успостављање и функционисање локалног
тела. Локалне самоуправе у којима градоначелник/председник општине руководи
локалним телом односно препознаје значај безбедности, те локалне самоуправе
имају добре резултате и спроводе активности у складу са ЗБС-ом. Као што је било
битно да се добије подршка на националном нивоу како би одговарајуће активности
биле дефинисане у ЗБС-у и како би се реализовале, тако је и на локалу потребна
подршка градоначелника/председника општине да би тело квалитетно
функционисало. Локално тело које води градоначелник/председник општине има
политичку подршку и функционише. Када градоначелник донесе одлуку да
средства иду за унапређење безбедности саобраћаја и када јасно изнесе став да је
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безбедност битна, та средства иду у правом смеру. Постоје локалне самоуправе у
којима су локална тела одлично формирана и имају одличан састав, међутим за
сваку идеју и сваки програм који желе да реализују, не добијају подршку
градоначелника, јер градоначелник има изговор и каже: ''То не може да се реализује,
није у складу са Законом'', и та средства иду у другом смеру. У локалним
самоуправама у којима још увек није формирано локално тело не постоји политичка
подршка за успостављање система безбедности саобраћаја, а новчана средства се
већ шест година ненаменски троше или се не користе за унапређење безбедности
саобраћаја. Такође кроз анализу рада локалног тела могу да се мере резултати и
одговорност градоначелника/председника општине.
На крају, важно је и како локално тело формирати и ко су чланови. Локално тело
за безбедност саобраћаја би требало да на једном месту окупи кључне људе из
кључних институција чији би циљ требало да буде заједнички рад на уочавању
проблема, дефинисању предлога мера, праћењу спроведених мера и праћењу ефеката
спроведених мера. Сваки члан тела и свака институција кроз свој рад може дати
допринос унапређењу система безбедности саобраћаја. Улога локалног тела као
најзначајнијег тела за развој и унапређење система безбедности саобраћаја у локалној
самоуправи мора бити препозната од стране свих кључних субјеката локалне
самоуправе, а препозната је оног тренутка када се сви уочени проблеми усмеравају ка
телу и када закључци тела (предлог мера) одлазе ка надлежним институцијама.
Задатак локалног тела је јачање капацитета тела, јачање стручних и
институционалних капацитета у оквиру локалне самоуправе, унапређење сарадње
између институција у оквиру локалне самоуправе, али и успостављање сарадње
између институција на нивоу локалне самоуправе и институција ван самоуправе.
Кључне институције система безбедности саобраћаја у локалној самоуправи које би
требало да буду у саставу локалног тела приказане су на слици бр. 2.

Слика 2. Кључни субјекти и приказ начина сарадње институција, везаних за систем
безбедности саобраћаја, у оквиру локалне самоуправе

Постоје различити примери структуре локалног тела. Поједине локалне
самоуправе имају тела која су бројна, на чијем челу је градоначелник и имају ужи и
шири састав, па је и наш предлог да што већи број субјеката и институција уђе у
локално тело како би се што боље решавали проблеми. Са друге стране постоје и
локална тела који имају само неколико чланова и која формално постоје, али немају
активности усмерене ка унапређењу безбедности саобраћаја.
Да би се финансијска средства која се враћају локалним самоуправама користила
неопходно је да се донесу програми рада на годишњем нивоу. Важно је на основу којих
анализа се припремају програми и да ли обухватају све активности дефинисане ЗБС-ом.
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Искуства говоре да су програми веома често доношени тако што су усвајане оне
активности које су имале подршку утицајнијих чланова тела, без обзира да ли су
проблем и колики су проблем. Дакле, локална тела су најчешће доносила програме без
анализе постојећег стања, односно нису препознати конкретни проблеми на основу
којих би се креирали програми, активности и приоритети.
Поред опасности да ли ће бити донет добар програм, јавља се и опасност у ком
проценту ће донесени програм бити реализован и да ли ће уопште бити реализован.
Честа је ситуација да локалне самоуправе донесу добре програме, међутим изостане
реализација истих.
3.

РЕЗУЛТАТИ

Током 2015. године интензивиране су активности Агенције ка локалним
самоуправама. Направљен је пресек рада локалних самоуправа на основу
достављених докумената Агенцији. Анализа достављених докумената је показала у
ком смеру треба реализовати активности ка локалним самоуправама како би се
успостављао систем безбедности саобраћаја на локалном нивоу. Такође, анализа је
открила и како су реализоване активности на локалном нивоу, да ли су средства
наменски трошена, да ли су програми доношени на основу анализе стања, да ли су и
у ком проценту програми реализовани, да ли локална тела функционишу и слично.
Један од првих закључака је везан за број локалних самоуправа које су
формирала локална тела. На почетку 2015. године од 161 локалне самоуправе 106
локалних самоуправа је формирало тела, да би тај број половином 2015. године
износио 136, а крајем године 148. Треба напоменути да су током 2015. године 42
локалне самоуправе доставиле податке о формирању тела, а да 13 локалних
самоуправа још увек није формирало тела, без обзира што је од ступања на снагу
ЗБС-а прошло више од 6 година.

Слика 3. Број локалних самоуправа које су
формирале тела

Слика 4. Просек расподеле новчаних
средстава према активностима на нивоу
свих локалних самоуправа

Спроведена истраживања су показала да су поједине локалне самоуправе
трошиле средства и поред тога што нису имале формирана локална тела. Такође,
анализа је показала и да се средства троше ненаменски, како на активности које нису
усмерене на унапређење безбедности саобраћаја, тако и у односу који није у складу
са ЗБС-ом. На основу анализе достављених програма, уочено је да одређени број
локалних самоуправа за поправљање саобраћајне инфраструктуре троши више од
50% средстава и поред тога што је законом дефинисано да се само 50% средстава
може користити за ову намену. Просек на основу анализе програма рада које су
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доставиле локалне самоуправе показује да је 52% било намењено за поправљање
саобраћајне инфраструктуре и то су углавном била средства за санирање рупа на
коловозу, за асфалтирање, за одржавање сигнализације, а за шта већ постоје
опредељена средства из других намена.
Уколико се узме у обзир достављање докумената од стране представника
локалних тела, може се уочити да мање од половине формираних тела Агенцији
редовно доставља програме рада. Највећи број програма рада је достављен током
2014., 2015. и почетком 2016. године. Похвално је и то што је број достављених
програма рада последњих година у порасту.

Слика 5. Број програма рада и извештаја достављених Агенцији по годинама

За разлику од програма рада много мањи број локалних самоуправа доставља
извештај о реализованим активностима. Одређен број локалних самоуправа уместо
извештаја о реализацији програма рада, Агенцији доставља извештај о стању
безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе. Имајући у виду да ни ЗБС
није прецизно дефинисао садржај програма, као ни садржај и изглед података у
извештајима, извештаји код великог броја локалних самоуправа немају садржај
колико је новца утрошено за одређене активности, већ је то искључиво укратко и
описно наведено. Честа ситуација је да локалне самоуправе донесу одличне
програме рада на годишњем нивоу, али реализације истих уопште нема.
4.

ДИСКУСИЈА

Кроз анализу програма рада, препознато је неколико ствари важних за
квалитетно функционисање локалног тела. Прва и најважнија ствар је да локалне
самоуправе најчешће раде програме без анализе постојећег стања односно локалне
самоуправе не издвајају угрожене циљне групе како би на основу тих резултата
радиле програме. Програме раде ''напамет'' и то по принципу случајног избора неке
акције или припреме видео спота. Друга ствар која је препозната кроз анализу
програма је да локалне самоуправе најчешће не троше средства наменски.
С обзиром на претходно, у Агенцији је формирано Одељење за локалне
самоуправе и покренуте су активности ка локалним самоуправама. Први сет
активности је подразумевао позив локалним самоуправама да дођу на једнодневни
семинар који се одржавао суботом. Агенција је за све локалне самоуправе
припремила анализу стања и предлоге мера за решавање уочених проблема. Поред
тога припремљена је и анализа досадашњих програма за сваку локалну самоуправу
како би се указало свакој локалној самоуправи на грешке и како би следеће програме
правиле на одговарајући начин. Као резултат овог сета активности кроз Агенцију је
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прошло око 80 локалних самоуправа, а затим су представници Агенције обишли још
неких 20 локалних самоуправа са истим циљем.
На основу резултата спроведених активности и искустава са семинара уочено је да
одређене локалне самоуправе немају подршку да реализују своје програме.
Препознато је да најчешће изостаје улога градоначелника/председника општине за
реализацију програма. У складу са тим Агенција је добила апсолутну политичку
подршку како од Владе Републике Србије, тако и од Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре да окупи градоначелнике/председнике општина и да им
укаже на њихову улогу и значај за успостављање система безбедности саобраћаја на
локалном нивоу. Организован је састанак у јуну месецу у Београду где су позвани сви
градоначелници/председници општина с циљем да преузму водећу улогу на јачању
капацитета у локалним самоуправама. Састанку је присуствовало само 40
градоначелника/председника општина, а 63 локалне самоуправе су делегирале друге
представнике, док се 58 локалних самоуправа није ни појавило.
Спроведене активности су указале на потребу организовања семинара по
окрузима, тако што би представници Агенције реализовали семинаре по окрузима,
окупљајући градоначелнике/председнике општина и чланове Савета на нивоу
округа. Припремљено је пет тема и покренути су семинари по окрузима. До сада су
реализовани семинари у 15 округа. Прва тема која се презентује локалним телима и
где су присутни и градоначелници/председници општина везана је за значај и улогу
градоначелника/председника општина у систему безбедности, односно има за циљ
да укаже да од улоге градоначелника зависи каква ће бити безбедност на нивоу
локалне самоуправе. Друга тема има за циљ обуку чланова локалног тела за праћење
Националне стратегије. Србија је усвојила Националну стратегију за период 20152020. године, а локалне самоуправе имају обавезу да доносе своје стратегије на
нивоу локала у складу са Националном стратегијом. Зато је важно да чланови
локалног тела знају шта су циљеви Националне стратегије, како би доносили своје
стратегије. Трећа тема је везана за обуку чланова локалног тела за рад у бази
података о саобраћајним незгодама за Републику Србију. Агенција је током 2015.
године припремила базу података која је доступна и на сајту Агенције. Обука има
за циљ да чланове локалног тела обучи да користе базу података, јер на тај начин
могу да уоче који су проблеми у локалној самоуправи и самим тим да доносе
одговарајуће програме рада. Четврта тема је везана за програме рада и садржи
анализу програма, пропусте и предлоге за унапређење. Последњи део семинара је
везан за сарадњу Агенције са локалним телима. Идеја је да се оно што Агенција
реализује на националном нивоу спушта на локал и да се на тај начин активности
спроводе на свим нивоима. На пример ако Агенција ради кампању на одређену тему
и припрема спот, билборде и друге материјале, зашто би онда локална самоуправа
поново радила сличан спот и сличне билборде кад већ има нешто што је готово.
Планирано је да се током 2016. године одрже семинари у осталим окрузима на
основу чега ће се закључити успешност спровођења истих. Досадашње активности у
реализацији семинара у 15 округа су позитивно оцењени од стране присутних
представника локалних тела, а у одређеним локалним самоуправама дошло је до
повећања броја реализованих активности у локалној самоуправи. Од укупно 92
локалне самоуправе које припадају окрузима у којима су семинари одржани били су
присутни представници 74 локалне самоуправе (око 300 представника из локалних
самоуправа). Имајући у виду да су поред семинара реализоване и друге активности са
локалним самоуправама, од 18 локалних самоуправа које нису присуствовале
семинару, 7 локалних самоуправа није присуствовало састанку у Клубу посланика у
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Београду, а 8 је послало своје делегате, док се 4 локалне самоуправе никада нису
одазвале позивима Агенције (Босилеград, Власотинце, Прешево и Ражањ). Резултати
одржаних семинара нису препознати у свим локалним самоуправама. Локалне
самоуправе код којих се резултати препознају огледају се у побољшању комуникације
и међусобне размене информација са Агенцијом тако и локалним телима у округу,
израда програма рада на основу анализе постојећег стања и усмеравање активности ка
најугроженијим учесницима у саобраћају.
5.

ЗАКЉУЧАК

Од почетка примене ЗБС-а велики број локалних самоуправа има формирано
локално тело, али постоји и одређен број локалних самоуправа које нису формирала
тела. Оваква различитост првенствено је последица недовољно развијене свести о
могућностима и значају рада тела за безбедност саобраћаја. На основу спроведене
анализе може се препознати неколико најважнијих активности које је потребно
реализовати на успостављању система безбедности саобраћаја у локалним
самоуправама међу којима су:
• завршетак формирања локалних тела у свим локалним самоуправама
• усмеравање локалних самоуправа да програме рада доносе на основу
проблема, тј. да анализирају постојеће стање, да уоче који су проблеми
и да онда дефинишу циљне групе и раде у складу са тим
• усмеравање на наменско трошење средстава. Кроз семинаре и тренинге
указати представницима локалних тела како треба средства да се троше
• реализација програма рада. Поред доношења добрих програма рада,
важно је и да се ти програми реализују. Најчешће локалне самоуправе
донесу програме, али реализације нема
• наставак сарадње како на вишим нивоима, са Агенцијом и
Министарством, тако и на нивоу локалне самоуправе кроз сарадњу са
ауто школама, здравственим установама, вртићима, домовима здравља
и другим институцијама које су значајне и чија је активност битна
• подстицање градоначелника/председника општина да преузму
руководећу улогу у раду локалног тела
• дефинисање следећег сета активности ка локалним самоуправама, јер
постоје самоуправе које су усвојиле стратегије безбедности саобраћаја и
примениле низ мера за унапређење нивоа безбедности саобраћаја.
6.
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ISKUSTVA U PRIMENI STANDARDA ISO 39001
EXPERIENCE IN THE APPLICATION OF STANDARDS ISO 39001
Branko Davidović1
Rezime: Bezbednost drumskog saobraćaja (RTS-Road Traffic Safety), predstavlja nov
standardizovani upravljački sistem definisan standardom ISO 39001:2012. Nedavno, dana 1819.Nov.2015, u Brazilu je održana druga međunarodna konferencija o bezbednosti saobraćaja na
kome je centralni deo zauzela rasprava oko primene standarda ISO 39001 u organizaciji WG 4
ISO/TC241. Članice su predstavljali nacionalni komiteti za standardizaciju, instituti ili odgovarajuća
ministarstva. Na konferenciji su svoje stavove izneli i proizvođači opreme. U radu će biti prikazana
iskustva nekih učesnica konferencije u primeni navedenog standarda i njihovi opšti ciljevi u smislu
smanjenja broj nezgoda. Srbija je iznela svoj stav koji je uzet u razmatranje. Na konferencija je
doneta i vrlo značajna deklaracija kao dokument oko koga će sve stalne (27) i pridružene (19) članice
biti dužne da se pridržavaju u narednom periodu.
Ključne reči: standard, upravljanje bezbednošću, iskustva, deklaracija.
Abstract: Road traffic safety (RTS Road Traffic Safety), represents a new standardized management
system defined by ISO 39001: 2012. Recently, on 18-19.Nov.2015, Brazil hosted the second
conference on road safety which is central to the debate took about implementing ISO 39001 in
organization by WG 4 ISO/TC241. The members have constituted a National Committee for
Standardisation, or corresponding ministries. The conference put forward their views and equipment
manufacturers. The paper will be presented the experiences of some participating in the Conference
in the implementation of the above standards and their overall objectives in terms of reducing the
number of accidents. Serbia has made its stance that was taken into consideration. At the conference
had been taken and very significant declaration as a document to be all permanent (23) and
associated (13) Member States will be obliged to adhere to in the future.
Keywords: Standard, Safety, Experience, Declaration
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1.

UVOD

Problem bezbednosti u saobraćaju je značajan državni problem a ujedno i prva briga
svih učesnika u saobraćaju. Srbija, kao punopravni član ISO i pridružen član TC241
objavila je standard ISO 39001:2012, Road traffic safety (RTS) management systems Requirements with guidance for use, da bi metodom prevođenja sa engleskog na srpski
jezik preuzet kao SRPS ISO 39001:2016, Sistemi upravljanja bezbednošću drumskog
saobraćaja (BDS)- Zahtevi sa uputstvima za upotrebu.
Standard predstavlja osnov za usaglašavanje i unapređenje zakonske regulative i
tehničkih standarda u ovoj oblasti i solidnu osnovu za stvaranje uslova dobro
organizovanog nacionalnog fokusa na povećanju bezbednosti saobraćaja na putevima
usaglašenog sa dobrom evropskom praksom. Standard treba da primenjuju, sve javne i
privatne institucije koje imaju bilo kakvu interakciju sa saobraćajem i to posebno
drumskim, a to su privredna društva koja se bave prevozom putnika ili tereta, transportni
i/ili logistički operatori koji generišu aktivnosti u vezi prevoza, osoblje koje radi u sistemu
drumskog saobraćaja, društva koje se bave projektovanjem, izgradnjom, operativnim
održavanjem puteva, saobraćajne signalizacije, proizvođači vozila, teretnih i drugih
drumskih vozila uključujući proizvođače rezervnih delova i opreme, institucije za pružanje
hitnih medicinskih usluga i pomoći žrtvama nezgode, državne institucije (Ministarstva,
policija, obrazovne institucije i drugi državni organi).
Suština je u harmonizaciji propisa između UN-ISO (ISO/IEC Direktiva, deo 2.) i
učesnika u saobraćaju na raznim nivoima odlučivanja, što će zahtevati usklađivanje,
korespondenciju i integraciju strukture upravljanja sistema RTS 39001 sa EMS 14001,
OHSAS 18001, SMS (ISO/PAS) 28000 Security, TMB-31000 Rizik i drugim
menadžment sistemima, postavljanje organizacionog koncepta i implementaciju SRPS
ISO 39001:2016 na svim nivoima i interesnim grupama, odgovornost „top menadžmenta“
po osnovu QMS 9001 na različitim nivoima upravljanja, definisanje seta jedinstvenih i
zajedničkih indikatora performansi KPI odnosno SPI radi monitoringa na svetskom i
nacionalnom nivou kao sastavnog dela nacionalnih strategija, definisanje jedinstvenih
procedura i pristupa u analizama saobraćajnih nezgoda, stalno poboljšanje bezbednosti
saobraćaja javnih i privatnih prevoznika u teretnom i putničkom saobraćaju, putara,
proizvođača vozila, medicinara, policije i svih drugih koji na bilo koji način utiču na
bezbednost saobraćaja.
Ovaj međunarodni standard zahteva da organizacija razvija, implementira i održava
procedure i procese kao deo RTS-a za upravljanje sistemom bezbednosti koji može biti
integrisan kroz: nivoe upravljanja, kod donošenja strategija i planiranja, procedure
izveštavanja, razvojnu politiku, kulturu i dr.
2.

ISKUSTVA NEKIH ZEMALJA

Neposredno pre održavanja konferencije, Generalni sekretarijat ISO TC241, poslao je
svim članicama upitnik o stanju primene standarda ISO 39001:2012. Postavljeno je
nekoliko pitanja na koja su članice poslale odgovore, o čemu je i na samoj konferenciji
diskutovano i detaljnije obrazlagano izlaganjem predstavnika članica TC241 čija se
iskustva i skraćenom obliku daju u daljem tekstu.
U Australiji (SA), postoji nacionalna kompanija BSI (British Standard Institution) sa
58 odeljenja, koja daju usluge za preko 65000 korisnika u 150 zemalja, nude obuku i
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sertifikaciju iz oblasti većeg broja standarda izuzev ISO 39001:2012. Na konferenciji su
predstavili Austroads projekat (SS1758 ARRB, Martin Small Consulting, Global Road
Safety Solutions), Program nacionalne bezbednosti na putevima i pilot projekat koje je
BSI uradila za državu Vietnam. U Australiji ne postoji organizacija koja izdaje sertifikat
ISO 39001:2012.
Predstavnik Brazila (ABNT) je ukazao na stanje bezbednosti u toj zemlji. Dodeljeni
su zadaci nacionalnoj instituciji ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas,
ABNT/CB-16, Comitê Brasileiro de Transportes e Tráfego) koja u narednom periodu,
najkasnije do početka 2017 treba da pripremi dokumentaciju i mere za primenu standarda
ISO 39001:2012.
Kanada (SCC) je jedna od prvih zemalja koja je donela akcione planove bezbednosti
saobraćaja na putevima RSV (Road Safety Vision 2001, Road Safety Vision 2010 i Road
Safety Strategy 2015) kojima je znatno smanjila broj saobraćajnih nezgoda sa smtrnim
posledicama i teškim povredama, slika 1. U vezi standarda ISO 39001, u Oktobru 2014
formirana je radna grupa koja radi na razvoju preporuka datih od ISO TC241. U toku je
izrada uputstva za primenu standarda.

Slika 1. Prikaz smanjenja broja nezgoda u periodu 1996-2013. po osnovu primenjenih RSV
planova

U Kini (SAC), standard ISO 39001:2012 je preveden, prošao je javnu diskusiju i biće
zvanično objavljen u 2016. Sertifikaciono telo biće Interteck (kineski ogranak japanske
kompanije). Proglašene su institucije koje treba da imaju sertifikat, definisani su dalji
zadaci pri čemu država nastavlja da se bavi politikom smanjenja saobraćajnih nezgoda.
Kolumbija (ICONTEC) je dala statističku analizu stanja bezbednosti za period 20052014. Standard ISO 39001:2012 je usvojen pod nazivom NTC ISO 39001:2014 (NTC –
National Traffic Code). Za ocenu usklađenosti i obuku formirano je akreditaciono telo
ONAC. Jedina akreditovana odnosno sertifikovana organizacija, vezana za ISO
39001:2012, je ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación)
koja ujedno nudi obuku radi dobijanja sertifikata.
Finska (SFS) je prezentovala prvu pilot studiju koja predstavlja razvojni projekat
bezbednosti saobraćaja, rađena od strane Centra za andragoška istraživanja Tampere
Univerziteta za tehnologiju u saradnji sa devet transportnih kompanija različitih veličina i
drugim interesnim grupama. Finska nema formiranu akreditacionu instituciju za izdavanje
sertifikata za standarda ISO 39001:2012.
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Francuska (AFNOR), jedna od prvih zemalja koja se priključila i aktivno učestvuje u
radu TC 241 od 2008. Sve rasprave išle su preko Nacionalnog komiteta za standardizaciju.
Nisi formirali sertifikaciono telo.
Nemačka (DIN), je stavila na raspolaganje veliki broj linkova na kojima se mogu
pročitati sve postojeće i planirane aktivnosti oko bezbednosti na putevima. Njihovo
iskustvo sa ISO 39001:2012 iskazuju da standard ima posebne specifičnosti u odnosu na
druge usvojene standarde, posebno sa ISO/TS 16949 i da ga treba detaljnije precizirati na
primeru SCM automobilske industrije. Ukazuju da ima nejasnoća u poglavlja 3 "Termini
i definicije" što je potrebno usaglasiti sa ISO 9001:2015. Naglašavaju da standard zahteva
posebne informacije po procesima iz različitih delatnosti kako bi se izbegle nejasnoće u
primeni ovog standarda.
U Italiji (UNI) od juna 2014. godine, formirana je državna agencija “Accredia
document” za akreditaciju sistema upravljanja ISO 39001:2012. Postoje dva CAB
(Certification Accredited Bodies) sertifikaciona tela za izdavanje sertifikata: Intertek Italia
i Rina Services S.p.A., Rina services izdao je dva sertifikata: Capparoni SA u Argentini i
Traser SRL u Italiji. Intertek izdao tri sertifikata: Active Building inc. EOOD, Patno
stroitelstvo AD i Roads and Bridges Ltd svi iz Bugarske. CAB izvršava poslove kao što
rade BSI (British Standards Institution), Bureau Veritas (Postoji i u Beogradu), Dekra
(Nemačka) i dr. UNI (Italian Organization for Standardization nastalja angažovanje u ISO
TC 241 i razvoju ISO 39001:2012 i njegovoj primeni u Italiji.
Japan (JISC) je preveo standard (Aprila 2013), izradili su uputstvo za njegovu primenu
i izvršena je supervizija od strane NASVA (National Agency for Automotive Safety &
Victim's Aid) i javno je publikovan od Japanese Standards Association (Oktober, 2013).
Do Septembra 2015 ukupno je sertifikovano ukupno 119 organizacija, od čega u prevozu
82 (u teretnom 69, putničkom 5, taksija 8), kompanije sa sopstvenim voznim parkovima
30 (Osiguravajuće kuće, lizing kompanije, trgovačke kuće i dr.), ostale 7 (ekpresni
prevozi, IT kompanije i dr.). Pored NASVE postoji još 11 kompanija za pružanje
konsultantskih usluga vezanih za ovaj standard.
Južno Afrička Republika (SABS), objavila je standard Januara 2014. Urađena je
kompletna dokumentacija, predstavljeni su ciljevi standarda, monitoring, planovi po
tipovima usluga, interni audit, trendovi održavanja i prevencije, analize i minimizacija
nezgoda, definisani su zahtevi razrade standarda i dr. Primenom SANS 39001:2012 biće
obuhvaćeno preko 8000 vozila.
Malezija (DSM), sprovela je program razvoja i sertifikacija je počela u 2013. Rade na
proširenju sertifikacije u kompanijama: Lafarge Cement SDN Bhd, Limuzina Kabina
SDN Bhd , Metro vozačka akademija i Univerzitet u Maleziji Perlis. Nema akreditovana
ustanova za izdavanje sertifikata.
Nigerija (SON) je donela Strategiju bezbednosti na putevima (NRSS) 2014-2018 u
skladu sa direktivama UN u koju je delimično implementiran standard ISO 39001:2012.
Federal Road Safety Commission (FRSC) razvija standard ISO 39001:2012 i njegova
primena se očekuju u 2016.
Norveška (SN), je prevela u usvojila standard ISO 39001:2012. Standard je
predstavljen kroz nekoliko seminara/savetovanja od strane Statens vegvesen (Norwegian
Public Roads Administration), Taxiskolen i drugih organizacija. Akreditovali su telo za
izdavanje sertifikata. Sertifikate su dobile dve organizacije za prevoz putnika i jedna za
prevoz tereta.
Španija (AENOR), je detaljno prezentovala strategiju bezbednosti saobraćaja za
period 2011-2020 sa jasno definisanim i prikazanim ciljevima. Njihov Komitet za
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bezbednost saobraćaja podržava dalji razvoj i primenu standarda ISO 39001:2012.
Akreditaciju vrši nekoliko institucija AENOR za prevoz putnika (sertifikovane kompanije
ALSA u 2013, INTERBUS, CRUZ DEL SUR u 2014) i konsultantske agencije (DUCCO
u 2013, PONS SEGURIDAD VIAL u 2014). Sertifikate izdaju još OCA Cert i Bureau
Veritas. U 2015 sertifikovano je novih šest organizacija od kojih su dve iz prevoza putnika
(TUSGSAL, Julian de Castro), jedna renta car (Arval), jedna neprofitna konsultantska
kuća (Fundacion Mapfre) i dve iz održavanja puteva.
Švedska (SIS), je predstavila detalje strategije “Vision Zero” kao ključnog elementa u
povećanju bezbednosti saobraćaja i zaštiti životne sredine sa značajnim merama koje
svaka organizacija treba da primeni i ciljevima do 2020. Godine 2012 objavljena je
engleska verzija standarda ISO 39001:2012. U 2013, izvršna je primena standarda kod tri
prevoznika ali nisu sertifikovani. U Aprilu 2014 formirano je akreditaciono telo SWEDAC
da bi već u Julu izdali prvi sertifikat. U postupku akreditacije je više od 100 organizacija.
Velika Britanija (BSI) je primenila standard na glavnim autoputevima i nekim
gradovima. BSI (British Standard Institution) je njihovo sertifikaciono telo koje u više od
40 zemalja i gradova (Kuwait, India, Taiwan, Chec Republic, Thailand, Belgium, Abu
Dhabi, Dubai, Oman, Qatar i dr.) vrši sertifikaciju transportnih i drugih organizacija.
Ukazuju da je potreban veća promocija standarda ISO 390001:2012 na svetskom nivou,
jasnije definisanje faktora, njihovo merenje, praćenje i dr.
Na Konferenciji svoje učešće imao je VOLVO Grupa kojisu pokazali najnovije
sisteme pasivne i aktivne bezbednosti (kontrola sistema stabilnosti, upozoravanje vozača,
držanje i promena pravca bez rukovanja vozača, ACC- tempomat, CWBS i dr.). Kroz
“Volvo Traffic Safety Program”, prezentovali su njihovih pet osnovnih strategija u
narednom periodu. Izdali li su nekoliko publikacija, redovno održavaju seminare, preveli
su standard ISO 39001:2012, podstiču i motivišu prevoznike da se pridruže primeni
standarda.
Srbija (ISS) je objavila standard 39001:2016 i očekuje se njegova dalja primena.
3.

DEKLARACIJA ZA PRIMENU STANDARDA

Tokom konferencije doneti su određeni zaključci, što je rezultiralo deklaracijom u
kojoj je definisan veliki broj mera koje treba preduzeti u narednom periodu. Neke od tih
mera date su u daljem tekstu.
3.1.

Mere za prepoznavanje i potrebu primene standarda (31 predlog).

Data je zahvalnost vladi Brazila i svim članicama ISOTC/241, rukovodstvu Ruske
Federacije i Sultanu Omana u vođenju procesa o usvajanju povezanih rezolucija Generalne
Skupštine UN. Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije (WHO's - World Health
Organization) iz 2015, putnički saobraćaj predstavlja glavni uzrok smrti i povreda širom
sveta, jer više od 1,25 miliona ljudi godišnje pogine u saobraćajnim nezgodama, dok u
istim 50 miliona ljudi ostane povređeno, od čega je 90% žrtava poreklom iz zemalja u
razvoju. Uglavnom stradaju mladi između 15 i 29 godina, više od polovine žrtava su
muškog pola. Procenjena godišnja šteta iznosi oko USD 1,850 milijardi. Usvojeno je da
se intenzivira primena Moskovske deklaracije, usvojene na Prvoj međunarodnoj
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konferenciji o bezbednosti u saobraćaju, održane 2009. sa ciljem da se do 2020 “prepolovi
broj smrtnih slučajeva i povreda na svetskom nivou” putem kooperacije međusektorskih
aktivnosti posebno kod predvidivih slučajeva. Predložen je pristup bezbednom, jeftinom,
dostupnom i obnovljivom vidu prevoza, sa posebnim osvrtom na najugroženije, žene,
decu, ljude sa posebnim potrebama, i „starija lica“ koji će biti ispunjen do 2030, u SDG
11 kao integralni deo Agende za održivi razvoj 2030. Date su mere za povezivanje sa
socijalnim determinantama i faktorima rizika sa sednice UN iz 2012 (Rio+20) za čije
sprovođenje su odgovorne Vlade zemalja. Dati su predlozi proizvođačima vozila u cilju
poboljšanja pasivne bezbednosti. Predložene su nove definicije saobraćajnih nezgoda
nastalih dnevnim migracijama stanovništava i u toku profesionalnih aktivnostima vozača
i drugih zaposlenih. Ukazano je na značaj pravnih instrumenata i konvencija koje su
donete u prethodnom periodu od strane UN.
Podržane su sve države koje su usvojile zakone o ključnim faktorima rizika,
uključujući nekorišćenje sigurnosnih pojaseva, dečijih sedišta i kaciga, vožnje u
alkoholisanom stanju, nasilničke vožnje, i skreću pažnju na druge faktore rizika kao što
su medicinska stanja i lekovi koji utiču na bezbednu vožnju, umor, upotreba psihotropnih
supstanci, afrodizijaka i/ili drugih psihoaktivnih supstanci, korišćenje mobilnih telefona i
drugih elektronskih uređaja u toku vožnje. Naglašene su ključne aktivnosti nadležnih
organa koje podržavaju inteligentno praćenja rizika, i ulogu kampanja za podizanje svesti
radi sprečavanje saobraćajnih nezgoda. Potvrđen je doprinos UN, posebno rukovodstva
WHO kao koordinatora, koji radi u bliskoj saradnji sa regionalnim komisijama UN,
posebno sa Ekonomskom komisijom UN za Evropu (UNECE) u uspostavljanju Globalnog
plana za dekadu akcija za bezbednost na putevima 2011-2020, posvećenost programu
(UN-Habitat) i programu za životnu sredinu UN (UNEP), rad sa fondom UN za decu
(UNICEF), Međunarodnom organizacijom rada (ILO) i Svetskom bankom i regionalnim
razvojnim bankama i drugim institucijama koje podržavaju sve napore u sprovođenju
projekata i programa bezbednosti drumskog saobraćaja, posebno u zemljama koje su u
razvoju. Predloženo je osnivanje Visoko savetodavne grupe o održivom prevozu, i ističe
imenovanje specijalnog generalnog sekretara UN za bezbednost saobraćaja na putevima,
kao efikasnog instrumenta za podsticanje međunarodne akcije u smanjenju broja globalnih
smrtnih slučajeva i povreda koje su vezane za saobraćajne nezgode. Pozvane su sve države
i svi relevantni akteri da sarađuju sa novo formiranom grupom i daju preporuke koje se
odnose na bezbednost na putevima.
3.2 Mere za poboljšanje bezbednosti saobraćaja i poboljšanje zakonodavstva i
njegovog sprovođenja
U ovom delu rasprave predloženo je ukupno 10 mera koje se uglavnom odnose na
aktivnosti državnih organa u smislu jačanja agencija i sličnih institucija da intenziviraju
koordinacione mehanizme na nacionalnom i pod-nacionalnom nivou, kao i da jačaju
saradnju između vlada, uključujući i parlamentarna tela, civilna društva, akademske
institucije, privatan sektor i filantropskih fondacija čime bi se ubrzala realizacija
Globalnog plana za dekadnu akciju bezbednost na putevima 2011-2020. Pozvane su
države da promovišu integraciju svojih institucija, udvostruče svoje napore i realizuju
planove nacionalne bezbednosti na putevima i da usvoje i sprovede sveobuhvatne zakone,
sa ciljem da se poboljšaju ključni faktori rizika, uključujući nekorišćenja pojaseva, dečijeg
sedišta i kaciga, vožnje u alkoholisanom stanju, nasilničke vožnje, sa 15% do barem 50%
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do 2020. godine, kao što je dogovoreno u rezoluciji Generalne skupštine UN br. 64/255 iz
2010.
Predloženo je prepoznavanje drugih faktora rizika koji dovode do odsutnosti tokom
vožnje, kao što su medicinska stanja i lekovi koji utiču na bezbednu vožnju, upotreba
raznih narkotika, vizuelnih distrakcija u blizini puta, mobilnih telefona i drugih
elektronskih uređaja, sa predlogom da se usvoji, prikupe dokazi i sve podrži zakonom.
Potrebno je poboljšati kvalitet sistematskog i konsolidovanog prikupljanja podataka i
informacija o pojavi saobraćajnih nezgoda, uključujući informacije od različitih izvora,
kao i mortalitet, morbiditet i invaliditet, u cilju rešavanja pitanja pouzdanosti podataka i
neprijavljivanja istih. Pozvana je WHO da dalje standardizuje definicije, indikatore i
izveštaje iz prakse, uključujući nastradale, povrede i faktore rizika sa ciljem da daje
uporedive informacije. Treba podsticati istraživanja i razmenu rezultata kao podrška
pristupima zasnovanim na dokazima koji mogu da pomognu pri sprečavanju nezgoda, radi
ublažavanja njihovih posledica. Države treba da uvode nove IKT za upravljanje
saobraćajem i druge inteligentne sisteme za ublažavanje rizika od nezgoda. Sve države
koje nisu direktno uključene u postojeće programe razvoja, treba da razmotre, pristupe ili
ratifikuju pravne instrumente UN o bezbednosti drumskog saobraćaja, kao i da se uključe
u aktivnosti specijalizovanih transportnih foruma UN.
3.3. Ostale preporučene mere
Ostale predložene mere obuhvataju promociju bezbednije i sigurnije vožnje i načina
korišćenja održivih načina prevoza, mere zaštite ugroženih korisnika na putevima, mere
za razvoj i promociju korišćenja sigurnijih vozila, mere za povećanje svesti učesnika u
saobraćaju, mere za poboljšanje post-nesrećnog odziva i rehabilitacije nastradalih, mere
za jačanje saradnje i koordinacije u skladu sa zahteva UN.
Predložena je veća promocija ekološki sigurnih, pristupačnijih, jeftinijih i kvalitetnijih
vidova prevoza, naročito u javnom i nemotorizovanom prevozu, kao i pouzdane
intermodalne integracije, kao pristupi za poboljšanje bezbednosti saobraćaja na putevima,
socijalne jednakosti, opšteg zdravlja, urbanog planiranja, uključujući i elastičnost vidova
u gradovima sa urbano-ruralnim vezama, sve u cilju postizanja planiranog održivog
razvoja. Potrebno je, posebno usvojiti, primeniti i sprovoditi politiku mera za aktivnu
zaštitu i promovisanje bezbednosti pešaka i biciklista, gradnjom trotoara, pešačkih staza,
biciklističkih staze i/ili traka, uz adekvatnu rasvetu, postavljanje kamera za praćenje
brzine, adekvatnu horizontalnu i vertikalnu signalizaciju sve u cilju unapređenja
bezbednost, boljeg opšteg stanje zdravlja građana, radi prevencije povreda i posledica
nezgoda. Predloženo je da se uspostave i sprovode adekvatne mere ograničenja brzine
podržane odgovarajućim merama bezbednosti, posebno oko škola i stambenih područja,
kako bi se osigurala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Podsticati napore da se obezbedi
sigurnost i zaštita svih učesnika u saobraćaju kroz kvalitetniju putnu mrežu, posebno na
putevima sa najvišim rizikom sa visokim brojem nezgoda (“crne tačke”) kroz kombinaciju
pravilnog planiranja i procene sigurnosti, dizajna, izgradnje i održavanja puteva, uzimajući
u obzir geografske uslove.
Pozvane su države da promovišu, prihvate i primene mere zaštite ugroženih učesnika
u saobraćaju, naročito dece, mladih, starih lica i lica sa invaliditetom, u skladu sa
instrumentima UN, uključujući Konvenciju dečijih prava i Konvenciju prava ljudi sa
invaliditetom. Države treba da podstiču, razvijaju i primene sveobuhvatne zakone i
politike na vozače motocikala, uključujući njihovu obuku, registraciju vozila, uslove
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vožnje u službene svrhe, upotrebu kaciga i ostale zaštitne opreme, s obzirom na
nesrazmerno visok i rastući broj poginulih i povređenih motociklista na svetskom nivou,
posebno u zemljama koje su u razvoju.
Promovisati usvajanje politika i mera za primenu regulisanja pasivne bezbednosti u
vozilima datih od strane UN ili odgovarajućih nacionalnih standarda kako bi se osiguralo
da sva nova motorna vozila, dostignu minimalne propise za sigurnost putnika i drugih
korisnika puta, pomoću sigurnosnih pojaseva, vazdušnih jastuka i/ili aktivnim
sigurnosnim sistemima kao što su ABS, ESC i dr. Podsticati nacionalne akcije i
međunarodne saradnje kako bi se osiguralo da pitanja sigurnosti u saobraćaju, kvalitet
vazduha, odlaganje vozila na deponije i njihovo uništavanje, kako individualnih tako i
vozila pravnih lica budu primenljivi u svakoj sredini.
Razviti javne mere kojima bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda na radnom zadatku,
uz predloge poslodavaca i radnika, kako bi se sproveli međunarodni standardi o
bezbednosti na putevima i zdravlju na radnom mestu, adekvatnim stanjem i održavanjem
puteva i vozila, dajući posebnu pažnju pitanju uslova rada profesionalnih vozača. Povećati
svest o faktorima rizika u drumskom saobraćaju, zaštitnim i preventivnim merama i
sprovesti socijalne reklamne kampanje, koje naglašavaju važnost povezanosti između
sigurne vožnje i zdravog života. Razviti i primeniti sveobuhvatne i inkluzivne edukacione
programe obuke, na osnovu životnog iskustva i učenja, kako bi se podstaklo odgovorno
ponašanje svih učesnika u saobraćaju.
Posebne mere date su za preventivno jačanje pre-bolničkog lečenja, uključujući hitnu
zdravstvenu pomoć, vreme odziva neposredno posle nastanka nezgode, spremnost bolnica
i rehabilitacionih ustanova za prijem i dalji tretman povređenih, kroz implementaciju
odgovarajućeg zakonodavstva i izgradnju novih kapaciteta. Tražiti od WHO da podrži sve
članice u njihovim nacionalnim naporima oko zbrinjavanja povređenih. Obezbediti
rehabilitaciju i socijalnu reintegraciju lica sa telesnim i drugim povredama
prouzrokovanim saobraćajnim nezgodama, njihovo uključivanje u procese zapošljavanja
kao i davanje podrške njihovim porodicama;
Na kraju su pozvane Vlade i Agencije za bezbednost saobraćaja da poboljšaju svoje
postojeće aktivnosti i intenziviraju međunarodne saradnje kako bi razmenili iskustva
najbolje prakse, preneli znanja, promovisali pristup inovativnih i održivih tehnologija i
izgradili nove kapacitete, u skladu sa Globalnim planom za dekadnu akciju 2011-2020 i
takođe usklađenu sa 2030 Agendom za održivi razvoj. Takođe su pozvani svi relevantni
učesnici i posebno donatorske kuće i zajednice da povećaju sredstva koja izdvajaju za
bezbednost na putevima i da istraže inovativne načine finansiranja kako bi podržali
globalna, regionalna, nacionalna i lokalna istraživanja u sprovođenju politike povećanja
bezbednosti u saobraćaju. Predloženo je da WHO olakša, u saradnji sa drugim agencijama
UN i regionalnim komisijama UN, kroz postojeće mehanizme, transparentan, održiv i
participativni proces, omogući svim zainteresovanim stranama da razvijaju nacionalne,
regionalne i globalne ciljeve sve u cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i žrtava u
istim.
Pozvana je Generalna Skupština Ujedinjenih Nacija da podrži sadržaj ove deklaracije.
Pre toga, potrebno je da se članice, pa tako i Srbija izjasne po pitanju NWIP (New Work
Item Proposal ISO i ISO/IEC JTC1) deklaracije čije bi glasanje i konačno usvajanje preko
odbora CIB (Committee Internal Balloting) trebalo da se završi do 31.03.2016. Treba
napomenuti da je u Srbiji donesen novi zakon o izmenama i dopunama Zakona o
bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, broj 91/15) koga karakteriše čitav
niz novih podzakonskih propisa koji su doneti, a čije izmene i dopune tretiraju probleme i
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bezbednosti saobraćaja. Neophodno je standard SRPS ISO 39001:2016 uskladiti sa novo
donetim zakonskim propisima.
4.

ZNAČAJ STANDARDA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Iz same koncepcije standarda i preduzetih mera pojedinih članica i njihovih iskustava
mogu se jasno uočiti obaveze pravnih i fizičkih lica u lokalnoj zajednici. Pre svega, značaj
standarda u lokalnoj zajednici je nesumnjiv kao preventiva u smanjenju broja nezgoda.
Sva pravna lica odnosno privredna društva, koja u svojoj organizaciji imaju vozne parkove
i koriste ih u službene svrhe treba da koriste standard a to su pre svih prevoznici u javnom
putničkom prevozu, prevoznici u teretnom saobraćaju (špediteri i MTO) koji su
registrovani u nekoj od lokalnih zajednica bez obzira na lokaciju gde pružaju svoje usluge.
U većini zemalja krenulo se prvo sa akreditacijom lokalnih kompanija po gradovima koje
se bave javnim putničkim prevozom. Obavezu primene standarda treba da imaju i sve one
organizacije sa sopstvenim voznim pakovima koje posluju u određenoj lokalnoj zajednici
a to su trgovinska društva, proizvođači materijala i proizvoda (vozila, opreme i dr.),
društva za pružanje raznih usluga i sl. Sve ostale javne i privatne institucije koje imaju
bilo kakvu interakciju i generišu aktivnosti u vezi saobraćaja (Ministartsva, policija,
opštinske uprave, medicinske ustanove i dr.), zatim društva koje se bave projektovanjem,
izgradnjom, operativnim održavanjem puteva, ulica i saobraćajne signalizacije, takođe
treba da primenjuju ovaj standard.
U pojedinim lokalnim zajednicama, ne samo kod nas nego i u svetu, kod privrednih
društava posebno onih sa sopstvenim voznim parkovima i drugim institucijama koje
učestvuju u saobraćaju broj vozila je relativno mali. Iz prezentiranih iskustava, neke
države su ograničile izdavanje sertifikata za one vozne parkove koji poseduju manje od
pet ili najviše 10 vozila bilo koje kategorije. Predloženo je da srednja i mala preduzeća
treba ipak da primene standarda u smislu zadovoljavajućih rešenja. Sve ostale kompanije
podležu izdavanju sertifikata. Međutim, izdavanje sertifikata za osobe koje se bave
drumskim saobraćajem osoba nije ograničen bez obzira na broj vozila voznog parka. Ovo
se posebno odnosi na lica iz lokalne zajednice kojima je neophodan sertifikat za
upravljanje RTS-om. Takva lica mora da poseduju opšte sposobnosti i određen nivo znanja
što je opisano u tehničkim specifikacijama standarda ISO/IEC 17021-1 Aneks A za svaku
od tri grupa lica posebno, koja treba da obavlja kontrolu i praćenje procesa bezbednosti
saobraćaja po svim subjektima u lokalnoj zajednici, vrše analizu izveštaje o izvršenoj
kontroli i donose odluke o sertifikaciji i vrše proveru dobijanja licence. Sve ove poslove
policija ne može da izvršava niti ima takve kompetencije.
Donošenjem i primenom standarda SRPS ISO 39001:2016 lokalnim zajednicama data
je mogućnost permanentnog praćenja stanja nivoa bezbednosti na prostoru i putevima koji
njoj pripadaju uz odgovarajuću komunikaciju. Poznavanjem stanja, stvoriće se mogućnost
preduzimanja odgovarajućih mera kod planiranja, projektovanja i funkcionisanja
saobraćaja, puteva, terminala i ostalih objekata u funkciji saobraćaja. Poseban značaj
standard ima u oblasti podizanja svesti i edukacije radi povećanja korišćenja sigurnosnih
pojaseva, zaštitnih kaciga, smanjenja vožnje pod uticajem alkohola, smanjenja nasilničke
vožnje i ostalih uzročnika nastanka rizika. Privredna društva u lokalnim zajednicama
dobijaju mogućnost konkretnih zahteva koja treba da ispunjavaju njihova vozila sa aspekta
zaštite bilo u prevozu putnika ili tereta čime mogu da planiraju svoje prevozne kapacitete
a zajednica kvalitetnije planira i organizuje mobilnost stanovništva i drugih korisnika
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puteva. Takođe, doćiće do razgraničenja ovlašćenja i kompetencija između policije i
određenih organa lokalne zajednice čime zajednica dobija znatno više funkcija oko
upravljanja bezbednošću saobraćajem. Lokalne zajednice mogu muđusobno da
razmenjuju iskustava “dobre prakse“ zatim usvoje i implementiraju u svojim sredinama.
Ovaj novi standard koristiće bilo kojoj organizaciji, bez obzira da li su u pitanju velika,
srednja ili mala privredna društva i institucije.
5.

ZAKLJUČAK

Generalno kod nas standardi nisu obavezni u primeni ali ulaskom u EU dobiće na
značaju posebno kod zahteva sertifikacije pravnih i fizičkih lica koje rade u drumskom
saobraćaju. Standard je primenljiv za svaku organizaciju, koja želi da uspostavi,
implementira, održava i unapređuje upravljanje sistemom bezbednosti, usaglasi sopstvene
standarde sa standardima EU i politikom RTSa (kod nas BDS), upoređuje sopstvene
rezultate sa repernim rezultatima u svetu, učestvuje u stalnom unapređenju bezbednosti
saobraćaja, posmatra i ocenjuje događaje koji su u vezi sa bezbednošću saobraćaja i dr.
Standard obezbeđuje generički alat da pomogne organizacijama da smanje i eliminišu
rizike nastanka nezgoda na putevima unapređenje znanja i svest o pitanjima putuju udesa
Standard daje određena rešenja u smanjenju saobraćajnih nezgoda u saradnji sa
organizacijama i zaposlenima. Ciljni korisnici ovog standarda su poslodavci u svim
industrijama i institucijama, jer imaju obavezu da zaštite prevashodno svoje profesionalne
vozače i ostale zaposlene kroz usvajanje proaktivnog pristupa za upravljanje rizicima u
saobraćaju, radi smanjenja dužeg odsustva s posla u odnosu na ostale zaposlene. Zbog
toga, poslodavci imaju veoma jak interes da se primene mere za sprečavanje nezgoda.
Ovakva praksa ima za cilj da smanji broj poginulih i ozbiljnost povreda, minimiziraju štete
na imovini i ekonomski gubitak zbog saobraćajnih nezgoda.
Različitost i uređenost institucija za sertifikaciju po zemljama, kod nas zahteva podelu
nadležnosti od obuke za primenu standarda do izdavanja sertifikata pravnim i fizičkim
licima.
6.
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АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНИМ
САМОУПРАВАМА У ЗАВИСНОСТИ ОД ДЕМОГРАФСКИХ
ОБЕЛЕЖЈА, ЕКОНОMСКОГ СТАНДАРДА СТАНОВНИШТВА И
СТАРОСТИ ВОЗИЛА
CONDITION ANALYSIS OF ROAD SAFETY IN LOCAL
GOVERMENTS IN DEPENDING OF THE DEMOGRAPHIC
CHARACTERISTICS, ECONOMIC STANDARDS OF POPULATION
AND VEHICLES AGE
Миладин Нешић 1, Дане Субошић2, Мирослав Росић3, Филип Филиповић4,
Небојша Арсов5
Резиме: Анализа стања безбедности саобраћаја је део праћења стања безбедности саобраћаја
које доприноси успостављању система безбедности саобраћаја и управљању безбедношћу
саобраћаја на одређеном подручју. Са аспекта демографских обележја у раду је извршена
анализа вредности релативних показатеља који узимају у обзир број становника. Такође,
анализирана је и вредност пондерисаног јавног ризика у зависности од старости
становништва. Анализа стања безбедности саобраћаја из угла економског стандарда
становништва, вршена је поређењем индекса развијености локалних самоуправа и вредности
пондерисаног јавног ризика, са полазном хипотезом да подручје које има неповољнију
позицију са аспекта економског стандарда становништва има и неповољнију позицију
посматрано са аспекта безбедности саобраћаја. У оквиру анализе безбедности саобраћаја у
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2 Др, Субошић Дане, дипл. официр војске, професор, Криминалистичко-полицијска aкадемија, Цара
Душана 196, 11080 Земун, Србија, subosicdane@yahoo.com.
3 Росић Мирослав, маст. инж. саобраћаја, Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2
(исток), 11070 Нови Београд, Србија, miroslav.rosic@abs.gov.rs
4 Филиповић Филип, дипл. инж. саобраћаја, пројектни инжењер - сарадник, Саобраћајни факултет,
Војводе Степе 305, 11000 Београд, Србија, filip.filipovic@bslz.org
5 Арсов Небојша, дипл. инж. саобраћаја, начелник одељења за саобраћајно техничке послове и
прекршајне поступке, Управa саобраћајне полиције МУП-а Републике Србије, Булевар Михајла Пупина
2, 11070 Нови Београд, Србија, arsov@mail.com
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зависности од старости возила, анализиран је утицај просечне старости возног парка и
проценат младих путничких аутомобила у односу на вредност пондерисаног јавног ризика.
Кључне речи: демографска обележја, економски стандард, старост возила, безбедност
саобраћаја
Abstract: Condition analysis of road safety is a part of the monitoring of road safety which
contributes to establishing a system of road safety and road safety management in the given area.
Regarding demographic characteristics of the paper has analyzed the values of relative indicators
that take into consideration the number of inhabitants. Also, has been analyzed the value of public
risk weighted depending on the age of the population. Condition analysis of road safety from the
point of economic standards of the population, was used to compare the development index of local
governments and weighted public risk values, with the starting hypothesis that the area has a bad
situation in terms of the economic standard of the population has a bad situation from the aspect of
road safety. The analysis of road safety, depending on the vehicle age, the influence of the average
age of the fleet and the percentage of young passenger cars in relation to the value of weighted public
risk.
Keywords: demographic characteristics, economic standard, age of the vehicle, road safety

1.

УВОД

У оцени постојећег стања безбедности саобраћаја користе се различити
показатељи и индикатори безбедности саобраћаја. Најчешће су употреби релативни
показатељи као што су јавни ризик, саобраћајни ризик и динамички ризик смртног
страдања. Ови показатељи на релативан начин репрезентују стање безбедности
саобраћаја исказано у односу на поједина друштвена обележја: број становника,
број возила и пређену километражу (респективно). У циљу потпунијег схватања
утицаја различитих друштвених обележја на стање безбедности саобраћаја постоји
потреба да се анализирају и релативни показатељи који репрезентују стање
безбедности саобраћаја исказано у односу на управо та обележја.
Повезаност између степена смртности у саобраћајним незгодама и флуктуација
у привреди, утврђена је у Шведској током периода рецесије 2008. године, када је
забележен пад броја саобраћајних незгода са смртним исходом. Резултати су
показали да раст незапослености доводи до смањења броја саобраћајних незгода. На
основу овога изведено је више теорија. Једна од теорија се заснива на томе да
рецесија утиче на структуру саобраћајног тока у смислу смањења броја теретних
возила која учествују у незгодама са најтежим последицама. Друга теорија заступа
мишљење да се у том периоду значајно смањује учешће младих возача као
најризичније категорије учесника у саобраћају, услед незапослености (Hakim et al.,
1991; Haque 1993; Tay, 2003; Wilde и Simonet, 1996), што утиче на повећану
употребу јавног превоза (Tay, 2003), али и демотивисања за полагање возачког
испита (Joksch, 1984). Са друге стране период рецесије се доводи у везу са
повећаним стресом код становништва (Haque, 1993; Van den Bossche et al., 2005;
Wagenaar, 1984; Gullon, 2002) који може значајно утицати на понашање возача у
смислу веће брзине кретња, неупотребе сигурносног појаса, вожње под утицајем
умора, дрога и алкохола, већег броја претицања ради уштеде времена, услед потребе
за већим бројем послова (Peltzman, 1975) али и запостављања техничке исправности
возила и вожњу без возачке дозволе. Ипак, Wiklund (2012) је утврдио да поменуте
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промене узрокованих стресом, код возача услед рецесије у Шведској, немају утицај
на повећање броја саобраћајних незгода.
Старење становништва је један од актуелних демографских феномена на
многим просторима. Просечна старост становништва у ЕУ-28, 2014. године,
износила је 42,2 година. Удео становника старијих од 65 година ће порасти са 18,5%
колико је било 2014. године, на 20% у 2020. години. Према истраживању Америчке
националне агенције за безбедност саобраћаја на путевима (NTHSA, 2013), возачи
возила старијих од 18 година имају 71% већу шансу да смртно страдају од возача у
возилу које је старо до 4 године, док возачи возила старости између 4 и 7 година
имају 10% већу шансу да смртно страдају од возача у возилима у старости до 4
године. Исто истраживање је показало је да за исти тип возила вероватноћа смртног
страдања променљива у зависности од његове старости. Развој и примена нових
технологија у дизајну и изради возила, кроз побољшања система активне и пасивне
заштите имају велики значај на смањење броја и тежине последица саобраћајних
незгода NTHSA (2013).
Светска истраживања, указују на значајну потребу сагледавања зависности
демографских обележја становништва, економског стандарда и старости возног
парка са једне стране и смртности у саобраћају са друге стране. Криминалистичкополицијска академија је 2014. године за потребе Агенције за безбедност саобраћаја
Републике Србије израдила пројекат „Анализа стања безбедности саобраћаја у
Србији за период 2001-2012. Пројектом је, између осталог, обухваћена анализа
стања безбедности саобраћаја из угла демографских карактеристика, економског
стандарда становништва, техничке исправности и старости возила. У овом раду су
приказани најважнији резултати наведеног пројекта који се односе на утврђивање
евентуалне везе између смртности у саобраћају и посматраних карактеристика
становништва и возног парка.
2.
2.1.

СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ИЗ УГЛА ДЕМОГРАФСКИХ
ОБЕЛЕЖЈА ЗА 2012. ГОДИНУ
Методологија истраживања

За потребе овог истраживања, посматрани су следећи демографски показатељи6:
• број становника
• просечна старост становника
Кукић (2014) је анализом јачине линеарне корелације јавних ризика међусобно,
као и у односу на њихову средњу вредност, утврдио да највећа корелација остварује
у случају јавног ризика настрадалих лица, и јавног ризика који узима у обзир број
погинулих лица и број тешко телесно повређених лица и износи 0,94. Међусобним
поређењем ризика, најбољи резултати су остварени јавним пондерисаним ризиком
страдања (ЈПБН). Стога је овај показатељ коришћен за даљу анализу. Дефинисан је
на следећи начин:
ЈПБН =
6

ЛТП ∙ П1 + ТТП ∙ П2 + ПОГ ∙ П3
Број становника у локалној самоуправи

(1)

Републички завод за статистику Републике Србије (2013) – подаци који се односи на 2012. годину.
113

Миладин Нешић, Дане Субошић, Мирослав Росић, Филип Филиповић, Небојша Арсов

АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У ЗАВИСНОСТИ ОД
ДЕМОГРАФСКИХ ОБЕЛЕЖЈА, ЕКОНОMСКОГ СТАНДАРДА СТАНОВНИШТВА И СТАРОСТИ ВОЗИЛА

где је: ЛТП-број лако телесно повређених лица, ТТП-број тешко телесно
повређених лица, ПОГ-број погинулих лица. П1-пондер придружен лаким
повредама (П1=1), П2-пондер придружен тешким повредама (П2=13), П3-пондер
придружен погинулим лицима (П3=99). Вредности пондера одређене су на основу
цена просечних вредности последиоца саобраћајних незгода из Мастер плана
транспотра у Србији (2009).
Релативни показатељи су рачунати у односу на 100.000 становника, и то за сваку
локалну самоуправу (ЛС) појединачно. Вредности релативних показатеља су
подељене у пет класа са циљем једноставнијег препознавања стања безбедности
саобраћаја у којем се одређена територија локалне самоуправе налази. Класе
вредности су формиране тако што су приликом формирања класа занемарене
екстремне вредности које су веће од 95-тог перцентила опсега вредности одређеног
релативног показатеља и мање од вредности 5-тог перцентила, те је остатак
вредности подељен у пет класа једнаких ширина. Мања вредност сваког релативног
показатеља који је рачунат у односу на број становника представља боље стање,
посматрано са аспекта безбедности саобраћаја (мањи ризик од настанка саобраћајне
незгоде односно повређивања).
У погледу података о броју становника, код локалних самоуправа Бујановац и
Прешево постоји недоследност у односу на остале локалне самоуправе, будући да
значајан број становника албанске националности није учествовао у попису
становништва. Из тог разлога су те две локалне самоуправе изузете из даље анализе,
што представља ограничење овог истраживања.
2.2.

Резултати истраживања

Резултати истраживања указују да са
порастом просечне старости становништва расте јавни пондерисани ризик
страдања
(Слика
1).
Међутим,
статистичком провером није потврђена
јачине корелативне везе између
просечне старости и ЈПБН (Спирманов
коефицијент корелације), која би се
могла сматрати значајном, али је
потврђено да је она позитивна (ρ=0,133,
n=159, p=0,096), као и то да добијени
резултат није на прихватљивом нивоу
Слика 1. Утицај просечне старости на
статистичке
значајности.
Локалне
вредност пондерисаног јавног ризика у
самоуправе Прешево и Бујановац су
Србији 2012. године
искључене из анализе корелације, па је
укупан број анализираних локалних
самоуправа у узорку n=159.
Већа класа просечне старости становништава локалне самоуправе, представља
већу просечну старост становништва. Анализа просечне вредности ЈПБН у
зависности од класе старости указује да просечна вредност ЈПБН расте са вишом
класом вредности просечног ризика (просечном старошћу становништва), до класе
4 просечне старости становништва када опада, како би у класи 5 просечне старости
становништва поново порасла. Највећа вредност ЈПБН је карактеристична за
800
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„најстарије“ локалне самоуправе, што је очекивано с обзиром на опште препознату
угроженост те категорије учесника у саобраћају. Анализом није препозната
чињеница да су и млади угрожена категорија у становништву, с обзиром да је ЈПБН
најмањи у групи локалних самоуправа са најмањом просечном старошћу
становништва. Такође је карактеристично да су у свакој класи просечне старости
становништва заступљене локалне самоуправе са свим класама нивоа ризика.
Табела 1. Вредност просека пондерисаног јавног ризика у зависности од класе старости
(без ЛС Прешево и Бујановац)
Класа
1
2
3
4
5
Ширина класе
<41,5 год
41,5-43
43-44,5
44,5-46
>46
Просечна старост
39,8
42,3
43,6
45,2
48,2
25
56
38
21
19
Број ЛС
177
187
207
204
241
Просек ЈБПН

Од анализираних, локалних самоуправа Србобран, Нови Бечеј и Лазаревац
спадају у ред најмлађих локалних самоуправа посматрано по просечној старости
становништва, али са „веома високом вредношћу“ ЈПБН. Са друге стране, локална
самоуправа Гаџин Хан као представник групе најстаријих локалних самоуправа има
„веома ниску вредност“ ЈПБН.
3.
3.1.

СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ИЗ УГЛА ЕКОНОMСКОГ
СТАНДАРДА СТАНОВНИШТВА ЗА 2012. ГОДИНУ
Методологија истраживања

Анализа стања безбедности саобраћаја из угла економског стандарда
становништва је вршена на основу степена економске развијености јединица
локалних самоуправа (ЕРО)7. Јединице локалне самоуправе (ЈЛС) су према
подацима везаним за ЕРО (НАРР) унапред разврстане у пет класа развијености, а
што одговара досадашњем начину вршења анализе по класама вредности (пет класа
вредности). Анализа је вршена тако што је за сваку класу индекса развијености
локалне самоуправе извршено поређење локалних самоуправа по вредности ЈПБН,
и просечне вредности ЈПБН за сваку класу ЕРО.
ЕРО се одређује применом основног и корективних показатеља (НАРР).
Основни показатељ за мерење степена ЕРО је збир масе зарада и пензија у јединици
локалне самоуправе и прихода буџета јединице локалне самоуправе по искључењу
средстава добијених од другог органа на име отклањања последица ванредних
околности, исказан по глави становника. Корективни показатељи су: демографски
пад или раст, стопа незапослености, степен образовања и компензација за градове.
Према степену развијености јединице локалне самоуправе разврстане су у 5
група (НАРР):
• 1. група: ЈЛС чији је степен развијености изнад републичког просека.
• 2. група: ЈЛС чији је ЕРО у распону од 80% до 100% републичког просека.

Јединствени информациони система од значаја за регионални развој: http://www.regionalnirazvoj.gov.rs
/Lat/ShowNARRFolder.aspx?mi=4 (посећено 14.01.2016. године)
7
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• 3. група: недовољно развијене ЈЛС чији је ЕРО у распону од 60% до 80%
републичког просека.
• 4. група: изразито недовољно развијене ЈЛС чији је ЕРО испод 60% републичког
просека.
• 5. група: девастирана подручја ЈЛС из четврте групе чији је ЕРО испод 50%
републичког просека.
3.2.

Резултати истраживања

Припадност локалне самоуправе ЕРО класи са већим бројем означава подручја
која су „лошија“ по степену развијености.
Табела 2. Вредност просека ЈПБН и број ЛС у зависности од класе индекса
развијености локалне самоуправе (без ЛС Прешево и Бујановац)
Класа индекса развијености
1
2
3
4
5
лок. самоуп. (ЕРО)
39
33
43
22
22
Број локалних самоуправа
181
201
221
199
185
Просек ЈПБН

Вредност просека ЈПБН варира у зависности од ЕРО, и највећи је у класи 3 ЕРО.
Добијени резултати нису очекивани, с обзиром да је очекивано да су, локалне
самоуправе које имају неповољнију позицију са аспекта економског стандарда
становништва, мање безбедне са аспекта безбедности саобраћаја.
Имајући у виду да град Београд спада у прву класу ЕРО и да индекс развијености
није засебно доступан за сваку београдску локалну самоуправу засебно, анализа је
вршена тако што је свакој београдској локалној самоуправи додељена класа ЕРО на
нивоу просека за град Београд (1. класа). Када се из анализе просечног ЈПБН
искључе београдске локалне самоуправе, просек ЈПБН у првој класи индекса ЕРО
је 174. Уколико би у анализу просечне вредности ЈПБН укључили Прешево и
Бујановац, онда би уместо 179, просечна вредност ЈПБН у локалним самоуправама
са ЕРО у класи 5 износила 254, и тада би вредност ЈПБН била највећа у класи 5
индекса развијености – „девастирана подручја“.
Табела 3. Број ЛС у односу на класу вредности ЈПБН и класу ЕРО локалне
самоуправе (без ЛС Прешево и Бујановац)
Класа ЕРО
1
2
3
4
5
9
6
6
5
9
ЈБПН КЛАСЕ 1 (ЈПБН <53)
16
10
13
7
4
ЈБПН КЛАСЕ 2 (53 < ЈПБН ≤ 121)
7
10
8
4
5
ЈБПН КЛАСЕ 3 (121 < ЈПБН ≤ 189)
5
4
12
4
2
ЈБПН КЛАСЕ 4 (189 < ЈПБН ≤ 257)
2
3
4
2
2
ЈБПН КЛАСЕ 5 (257 < ЈПБН)

У групи локалних самоуправа из ЕРО класе 2, има процентуално највише
локалних самоуправа из ЈПБН класе 1 (најбезбедније локалне самоуправе).
Међутим, карактеристично је да за сваку класу ЕРО, постоје локалне самоуправе са
највећом и најмањом класом пондерисаног јавног ризика. Тако су у класу 5 ЕРО
(девастирана подручја) сврстане локана смоуправа Варварин, која има вредност
ЈПБН из класе 1 (класа најбезбеднијих), и Бела Паланка са вредношћу ЈПБН из класе
5 (класа најнебезбеднијих локалних самоуправа).
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4.
4.1.

СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ИЗ УГЛА ТЕХНИЧКЕ
ИСПРАВНОСТИ И СТАРОСТИ ВОЗИЛА ЗА 2012. ГОДИНУ
Методологија истраживања

Анализа стања безбедности саобраћаја из угла техничке исправности и старости
возила вршена је коришћењем три показатеља:
• просечна старост возног парка (ПСВП),
• проценат „младих“ путничких аутомобила (ПМПА),
• проценат неисправних возила на техничком прегледу (ПНПВ).
Дефинисани показатељи о техничкој исправности и старости возила
анализирани су на нивоу полицијских управа (ПУ) за 2012. годину у Србији, и
добијени су на основу података Министарства унутрашњих послова Републике
Србије.
Просечна старост возног парка рачуната је на основу података свих категорија
возила, осим прикључних (прикључно возило, прикључно возило за трактор и
прикључно возило за туристички воз). Имајући у виду да су доступни подаци о
старости возила унапред подељени у седам класа старости, просечна старост је
рачуната множењем фреквенције (броја возила) са средином класе одређене
старосне групе како би се дељењем са укупним бројем возила у одређеној ПУ
добила просечна вредност (нису обухваћена возила старија од 45 година јер немају
дефинисану горњу границу старости, и процентуално су најмање заступљена
категорија возила у односу на све класе старости - мање од 0,5% у укупном возном
парку ПУ). Класе ПСВП су формиране тако да већа класа означава ПУ са већом
вредности ПСВП, односно неповољније стање, посматрано са аспекта безбедности
саобраћаја.
Проценат „младих“ путничких аутомобила рачунат је као број путничких
аутомобила који припадају класи старости од 0 до 5 година, подељен са укупним
бројем путничких аутомобила. Као и код анализе ПСВП, нису разматрана возила
старија од 45 година. ПМПА рачунат је само за путничке аутомобиле, као
најбројнију категорију возила. Већа вредност ПМПА је повољнија, посматрано са
аспекта безбедности саобраћаја и ПУ са нижим вредностима спадају у групу ПУ са
нижом класом ПМПА.
Проценат технички неисправних возила је рачунат као однос броја
неисправних возила на техничком прегледу и укупног броја возила за која је вршен
технички преглед. Већи ПТНВ представља неповољније стање, посматрано са
аспекта безбедности саобраћаја и ПУ са вишим вредностима спадају у групу ПУ са
вишом класом ПТНВ. Имајући у виду да је поређење у зависности од различитих
дефинисаних показатеља техничке исправности и старости возног парка вршено
према ЈПБН на нивоу ПУ, класе вредности ЈПБН су дефинисане у складу са тим.
4.2.

Резултати истраживања

Показатељ ПМПА је неуједначено расподељен у највећој мери, у поређењу са
друга два показатеља која се односе на техничку исправност и старост возног парка.
У Београду постоји највећи ПМПА (13,3%), док осталих 26 (од 27) ПУ имају
вредност до 7,5% највише. Имајући у виду неуједначену расподелу података, класе
вредности ПМПА су одређене ручно, без примене посебних статистичких
препорука о подели класа.
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За показатеље који се односе на ПТНВ и ПСВП, класе су одређене на начин да
је опсег добијених вредности подељен на пет једнаких ширина класа.
Табела 4. Вредност просека ЈПБН у зависности од класе просечне старости
возног парка
Показатељ
1
2
3
4
5
Број ПУ
2
5
7
5
8
Класа просечне
старости воз. парка
Просек ЈПБН
167
195
198
207
158
Број ПУ
5
2
6
7
7
Класа процента
младих пут. аутом.
Просек ЈПБН
167
184
191
222
189
Број ПУ
5
11
5
3
3
Класа процента техн.
неисправних воз.
Просек ЈПБН
183
187
173
186
201

ПУ у Београду се издваја као ПУ у којој су сва три дефинисана показатеља у
првоj класи вредности (зелена боја). Другим речима, ПУ у Београду је одређена као
ПУ са најмлађом ПСВП, највећим ПМПА и најмањим ПТНВ (испод полицијских
управа Крушевац, Кикинда и Зрењанин). Нa другој страни, Врање и Нови Пазар су
полицијске управe које су по сва три показатеља у најлошијој, петој класи вредности
(црној). Просечна вредност ЈПБН је највећа у петој класи ПТНВ (у којој је он
највећи), док је највећи у четвртој класи и код ПСВП и код ПМПА (Табела 4).
Просечан ЈПБН не расте са повећањем класе вредности показатеља ПТНВ и ПСВП.
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Слика 2. Утицај просечне старости возног
парка на вредност ЈПБН у Србији 2012.
године по ПУ
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Слика 3. Утицај процента младих
путничких аутомобила на вредност ЈПБН
у Србији 2012. године по ПУ

Иако је анализа корелације између вредности ЈПБН као зависне променљиве са
дефинисаним показатељима техничке исправности и старости возног парка
недовољно поуздана, с обзиром да узорак броји 27 полицијских управа (за
корелацију је потребно минимално 30), утврђене су следеће (статистички на
неприхватљивом нивоу значајности) корелативне везе између јавног поднерисаног
ризика страдања и различитих показатеља техничке исправности и старости возног
парка:
• просечне старости возног парка – мала негативна корелативна веза везе (𝜌𝜌 =
−0,258, 𝑛𝑛 = 27, 𝑝𝑝 = 0,194). Већа просечна старост возног парка указује на мањи
јавни пондерисани ризик страдања (Слика 2).
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• процента младих путничких аутомобила – средња позитивна корелативна веза
везе (𝜌𝜌 = 0,323, 𝑛𝑛 = 27, 𝑝𝑝 = 0,101). Већи проценат младих путничких
аутомобила указује на мањи јавни пондерисани ризик страдања (Слика 3).
• процента технички неисправних возила парка – мала негативна корелативна
веза везе (𝜌𝜌 = −0,258, 𝑛𝑛 = 27, 𝑝𝑝 = 0,194). Већи проценат технички неисправних
возила указује на мањи јавни пондерисани ризик страдања (Слика 4).
Разлог добијања неочекиваног утицаја показатеља техничке исправности и
старости возног парка на пондерисан јавни ризик може бити последица недовољног
узорка за поуздану анализу корелативне везе. Наиме, неочекивано је да са порастом
просечне старости возног парка
опада јавни пондерисани ризик
страдања.
Међутим,
негативна
корелативна веза између ЈПБН и
ПТИВ се може посматрати и са
аспекта „компензације ризика“.
Другим речима, новија возила иако
имају бољу пасивну опрему за
заштиту свих лица у возили и ван
возила, она често могу утицати на
возачево опуштеније понашање у
саобраћају (бржу вожњу и сл.).
Анализа корелације приказана је и
потврђена и на сликама 2-4.
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Слика 4. Утицај процента технички
неисправних возила на вредност пондерисаног јавног
ризика у Србији 2012. године по полицијским управама

5.

ЗАКЉУЧАК

Ради утврђивања евентуалног утицаја карактеристика система човек-возилопут-околина на стање безбедности саобраћаја, важно је одабрати одговарајуће
показатеље. Приликом одабира , важно је да не постоји значајна зависност између
варијабли, јер би у случају утврђене корелације довела у питање њен закључак.
Имајући у виду резултате приказане анализе стања безбедности саобраћаја, може
се закључити да начелно постоји статистички значајан позитиван утицај већег
процента млађих и технички исправних возила на ниво безбедности саобраћаја, као
и да већа просечна старост возног парка, позитивно утиче на стање безбедности
саобраћаја. Међутим, како су показатељи у вези возила посматрани на нивоу 27
полицијских управа, резултате овог дела анализе треба узети са резервом.
У приказаној анализи није препозната чињеница о угрожености младих у
саобраћају, будући да је јавни пондерисани ризик страдања најмањи у групи
локалних самоуправа са најнижом просечном старошћу становништва. Такође, како
вредност просека јавног пондерисаног ризика не варира у зависности класе индекса
развијености локалних самоуправа, при чему је највећи у средњој класи, може се
закључити да подручја која имају неповољнију позицију са аспекта економског
стандарда становништва имају и повољнију позицију посматрано са аспекта
безбедности саобраћаја.
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Како би се детаљније сагледала веза између директних и индиректних
показатеља безбедности саобраћаја са социо-економским, односно другим
карактеристикама система Ч-В-П-О, неопходно је у наредним истраживањима
методолошки унапредити анализу стања безбедности саобраћаја. Такође, важно је
овакав вид анализа радити периодично, како би се утврдила и временска
променљивост утицаја одабраних варијабли.
6.
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АНАЛИЗА УГРОЖЕНОСТИ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ ПО
ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ANALYSIS OF ROAD USER VULNERABILITY PER
MUNICIPALITIES AND CITIES IN REPUBLIC OF SERBIA
Андријана Пешић1, Бојана Луковић2, Јелена Милошевић3, Мирослав Росић4
Резиме: Праћење апсолутних показатеља безбедности саобраћаја - броја и последица

саобраћајних незгода, представља један од најчешће примењиваних начина за праћење
стања безбедности саобраћаја на одређеном подручју. Подаци о саобраћајним незгодама
доприносе препознавању величине проблема у безбедности саобраћаја на неком подручју и
омогућавају поређење стања безбедности саобраћаја у односу на претходне године или друга
подручја. Анализе података о саобраћајним незгодама су, такође, најчешће примењивани
алат да се утврди које су категорије учесника угрожене у саобраћају. Агенција за безбедност
саобраћаја Републике Србије је на основу података о саобраћајним незгодама, које су се
догодиле у Републици Србији у периоду од 2010. до 2014. године, за подручје сваке од
локалних самоуправа у Републици Србији, спровела анализу стања безбедности у саобраћају
за најугроженије категорије учесника у саобраћају. У овом раду су приказани резултати
спроведених анализа за територију Републике Србије, заступљеност најугроженијих
категорија учесника у укупном броју настрадалих лица у саобраћајним незгодама по
општинама и градовима у Републици Србији и предложене су опште мере за унапређење
безбедности саобраћаја.

Кључне речи: општине, градови, категорије учесника у саобраћају, безбедност саобраћаја,
саобраћајне незгоде
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Abstract: Monitoring of absolute road safety indicators – number and consequences of road
accidents presents one of the most used ways for monitoring state of road safety for the territory.
Data about road safety enable recognition of the magnitude of road safety problems for the territory,
but also enable comparing state of road safety regard previous years and other territories. Analysis
of road accident data is also very often applied tool for determining vulnerability of different road
user. Road Traffic Safety Agency used road accident data which happened in the Republic of Serbia
for the period 2010-2014 for each local community to make analyse of road safety for all road users.
In this paper it is presented vulnerability of different road users per municipalities and cities in the
Republic of Serbia and some general measures are proposed.
Keywords: municipalities, cities, road users, road safety, road accidents

1.

УВОД

Праћење апсолутних показатеља безбедности саобраћаја (број и последице
саобраћајних незгода) представља један од најчешће примењиваних начина за
праћење стања безбедности саобраћаја на одређеном подручју. Подаци о
саобраћајним незгодама и њиховим последицама су важни, како за анализу
постојећег стања безбедности саобраћаја и сагледавање кретања тренда броја СН по
годинама, тако и за дефинисање планова и програма будућих мера и активности.
На путевима где се одвија друмски саобраћај се крећу возила различитих вознодинамичких карактеристика, учествују као пешаци и/или управљају превозним
средствима људи различитог пола, различите старосне доби, различитог
образовања, ментaлног и физичког стања, различитих знања и искустава. Из тог
разлога су различити ризици учествовања у саобраћајним незгодама за различите
категорије учесника у саобраћају.
Агенција за безбедност саобраћаја континуирано прати стање безбедности
друмског саобраћаја на територији целе Републике Србије (ЗОБС, 2009). У раду су
издвојене и приказане најважније чињенице о страдању различитих категорија
учесника у саобраћају које су генерално препознате као циљне групе (пешаци,
бициклисти, возачи и путници мотоцикала и мопеда, деца, млади и старији од 65
година) као и процентуална заступљеност ових категорија учесника у саобраћају у
укупном броју погинулих, односно повређених, лица у саобраћајним незгодама за
сваку од локалних самоуправа (општине и градови) у Републици Србији.
2.

НАЈВАЖНИЈЕ ЧИЊЕНИЦЕ О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ У
САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Анализом података о саобраћајним незгодама, које су се догодиле у Републици
Србији у периоду од 2010. до 2014. године, издвојене су најважније чињеницe о
стању безбедности у саобраћају за одабране категорије учесника у саобраћају.
2.1.

Пешаци

− Сваки четврти погинули учесник у саобраћајној незгоди је пешак.
− Када се посматра ризик страдања пешака у саобраћају за различите старосне
категорије учесника у саобраћају (број погинулих пешака из одређене старосне
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групе, у односу на величину те старосне популације), највећи ризик страдања у
саобраћају имају пешаци старији од 65 година.
У својству пешака, мушкарци више страдају у саобраћају од жена и чине 63% од
укупног броја погинулих пешака. Мушкарци, у својству пешака, имају највећи
ризик смртног страдања као деца и то у узрасту од 0 до 9 година. Пешаци
женског пола имају највећи ризик од смртног страдања за старосну групу жена
старијих од 65 година.
Пешаци највише смртно страдају у саобраћају у јесењим месецима, тј. у октобру,
новембру и децембру, а најмање у пролеће, тј. у марту, априлу и мају.
Пешаци највише смртно страдају петком, а најмање уторком.
Када се посматра часовна расподела смртног страдања пешака, важно је уочити
нагли пораст смртног страдања пешака у периоду смањене дневне видљивости,
тј. у периоду дана од 17 до 22 часа.

2.2.

Бициклисти

− Бициклисти чине око 9% свих погинулих лица у саобраћајним незгодама и око
9% свих повређених лица у саобраћајним незгодама.
− Бициклисти мушког пола имају већи ризик страдања у саобраћају од бициклиста
женског пола.
− Лица старија од 55 година чине око 55% свих погинулих бициклиста.
− 3% од укупног броја погинулих бициклиста у саобраћајним незгодама чине деца.
Оно што је веома значајно издвојити је да дечаци, узраста 10-14 година, у
великом проценту страдају у својству бициклисте.
− Бициклисти највише смртно страдају у летњим месецима (јулу и августу), а
најмање у зимским месецима (фебруару), када су, због непогодних временских
прилика, и најмање заступљени у саобраћају.
− Бициклисти највише смртно страдају суботом.
− Када се посматра часовна расподела смртног страдања бициклиста уочава се
благи пораст смртног страдања бициклиста у времену између 17 и 22 часа.
− Видови (врсте) судара који су се издвојили као најчешћи, у саобраћајним
незгодама са учешћем бициклиста, су судари при вожњи у истом смеру и бочни
судари.
2.3.

Мотоциклисти и мопедисти

− У свакој осмој саобраћајној незгоди са погинулим лицима учествовао је моторни
двоточкаш – мопед или мотоцикл.
− Возачи и путници на мопедима и мотоциклима чине 11% од укупног броја
погинулих лица у СН у посматраном периоду.
− У периоду од 2010. до 2014. године постоји тренд смањења броја погинулих
мопедиста, али није успостављен стабилан тренд смањења броја погинулих
мотоциклиста.
− Чак 91% погинулих мотоциклиста је мушког пола. Посматрањем полне
расподеле код возача и код путника на мотоциклима одвојено, уочено је да су
сви погинули возачи мотоцикaла били мушког пола (100%).
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− Око 66% погинулих мопедиста је старије од 45 година. Са друге стране 64%
погинулих мотоциклиста припада старосној категорији између 19 и 35 година
старости.
− Највише смртно страдалих мопедиста и мотоциклиста је било у доба године када
су највише заступљени у саобраћају (јун, јул и август), а најмање у зимским
месецима (децембар, јануар и фебруар).
− Мопедисти су највише смртно страдали суботом, а мотоциклисти недељом.
Највећи број погинулих мопедиста уочено је у 20-ом часу, а мотоциклиста у 15ом и 18-ом часу.
− Мопедисти најчешће страдају у бочним сударима, а мотоциклисти у сударима
из супротних смерова и бочним сударима.
2.4.

Деца

− У саобраћајним незгодама, у периоду од 2010. до 2014. године, погинула су 82
детета.
− Деца чине око 14% становништва и око 3% од укупног броја погинулих лица у
саобраћајним незгодама.
− Од укупног броја погинуле деце у саобраћајним незгодама 61% су били мушког
пола, односно 39% је било женског пола.
− 48% деце је смртно страдало у својству путника у возилу, 39% деце је смртно
страдало у својству пешака и 13% деце у својству возача бицикла.
− У својству пешака и бициклиста више страдају деца мушког пола. У својству
путника, приближно су исто заступљена оба пола.
− У својству путника, најчешће страдају деца узраста 1 године, 6 година и
узраста 12 до 14 година.
− У својству пешака најчешће страдају деца узраста 8 и 11 година.
− У својству бициклисте, најчешће страдају деца узраста од 8 до 14 година.
− Деца као пешаци најчешће страдају у месецима јун, август и септембар.
− Деца као бициклисти најчешће страдају у јулу, септембру и октобру.
− У својству пешака деца највише страдају између 12 и 13h и 17 и 22h.
− У својству бициклисте деца највише страдају у времену између 16 и 20h.
2.5.

Млади

− Свако четврто погинуло лице у саобраћајним незгодама је млади учесник у
саобраћају (25%). Свако треће повређено лице у саобраћајним незгодама је
млади учесник у саобраћају (32%).
− Ризик смртног страдања младих у саобраћајним незгодама је за више од 50%
већи од просечног ризика страдања посматрано за целокупно становништво.
− Млади у саобраћајним незгодама углавном гину у својству путника и возача
у путничком аутомобилу (63%). Млади мушкарци највише страдају у
својству возача путничког возила, а младе жене у својству путника у возилу.
− Мушкарци чине 81% свих младих погинулих у саобраћајним незгодама у
Србији. Ризик страдања у саобраћају је четири пута већи за младе мушкарце
него за младе жене.
− 94% погинулих младих возача и 70% погинулих младих путника у возилу је
било мушког пола. У Европи, седам од десет жена путника погинулих у
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животној доби између 17. и 24. године, погинуло je у аутомобилу којим је
управљао мушкарац исте старосне групе (ETSC, 2013).
Скоро 50% незгода са погинулим младима су ''слетања са пута''.
Саобраћајне незгоде са погинулим младима се најчешће догађају у јулу.
Саобраћајне незгоде са погинулим младима се најчешће догађају суботом.
Млади учесници у саобраћају најчешће смртно страдају (око 65%) у ноћним
условима видљивости.

2.6.

Старији од 65 година

− Око 25% свих погинулих и око 10% свих повређених лица у саобраћајним
незгодама чине лицa старија од 65 година.
− Ризик смртног страдања лица старијих од 65 година у саобраћајним
незгодама је за око 50% већи од просечног ризика страдања посматрано за
целокупно становништво.
− Након 2012. године постоји тренд смањења броја погинулих лица старијих
од 65 година.
− У саобраћајним незгодама лица старија од 65 година највише смртно страдају
у својству пешака (49%), а затим у својству возача (35%), и на крају као
путници у возилу (16%).
− Као путници и возачи старија лица највише смртно страдају у путничком
возилу (45%), а затим на бициклу (30%).
− Око 67% смртно страдалих лица старијих од 65 година је мушког пола. Лица
старија од 65 година женског пола су највише угрожена као пешаци и
путници у путничком возилу, а лица мушког пола као пешаци, возачи
путничког возила и бициклисти.
− Лица старија од 65 година у саобраћају највише смртно страдају у септембру,
октобру и новембру, а најмање током зимских месеци, у фебруару и марту.
Када се посматра дневна и часовна расподела саобраћајних незгода са
погинулим лицима старијим од 65 година, старија лица највише смртно
страдају петком и суботом и у доба дана између 17 и 18 часова.
3.

ЗАСТУПЉЕНОСТ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ КАТЕГОРИЈА УЧЕСНИКА У
САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У Табели бр. 1 је приказана заступљеност пешака, бициклиста, мотоциклиста,
деце, младих и старијих лица у укупном броју настрадалих у саобраћајним
незгодама, по општинама и градовима у Републици Србији. Треба напоменути да
проценат учешћа пешака, бициклиста и мотоциклиста представља заступљеност
погинулих или повређених лица у овим својствима учешћа, у односу на укупан број
погинулих или повређених лица, а проценат учешћа деце, младих и старијих од 65
година, представља заступљеност погинулих или повређених лица ових старосних
категорија, у односу на укупан број погинулих или повређених лица.
Дакле, проценти наведени у Табели бр. 1 представљају расподеле вршене по
различитим критеријумима, па се сабирања процената могу вршити само код оних
категорија које су издељене по истом критеријуму (својству учешћа у саобраћају,
односно старости учесника у саобраћајној незгоди) и неће дати укупан збир
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погинулих и повређених учесника у саобраћају, јер анализом нису обухваћене све
категорије учесника (сва својства и све старосне категорије).

ТТП

% пешаци ПОВ

% бицикл ПОГ

% бицикл ПОВ

% мот и моп ПОГ

% мот и моп ПОВ

% деца ПОГ

% деца ПОВ

% млади ПОГ

% млади ПОВ

% 65+ ПОГ

% 65+ ПОВ

10
11
41
16
8
16
8
8
11
16
2
4
14
24
8
18
9
8
18
4
18
4
19
16
11
8
21
35
4
23
6
17
27
7
47
23
3
36
17
23
2
12
26
32
12
5
11
23
3
5
14

50 123 20,0 7,5
62 186 36,4 19,8
110 478 19,5 11,4
52 138
0,0
4,7
75 256 12,5 5,7
127 349 18,8 18,5
37 111
0,0 12,2
11
37
50,0 18,8
45 184 36,4 16,2
65 251 31,3 13,9
37
71
50,0 14,8
28 127
0,0
9,7
155 629
7,1
6,9
90 222 12,5 7,7
55 187
0,0
3,7
38 149 11,1 7,5
35 157 22,2 12,5
42 164 25,0 10,7
130 496
5,6
7,2
23 113
0,0 19,1
90 259 33,3 11,2
25 111
0,0 20,6
33
87
15,8 19,2
113 411 37,5 24,6
15
30
9,1 11,1
42 143 12,5 14,6
81 283 14,3 15,7
269 965 25,7 17,9
30 107 50,0 11,7
141 510 26,1 9,8
50 158 16,7 8,7
55 170 17,6 12,9
58 181 29,6 18,0
60 196
0,0 18,0
295 1879 36,2 20,8
143 599 17,4 19,4
101 710 100,0 33,8
115 594
8,3 11,0
77 282 41,2 16,4
102 407 17,4 13,9
17
49
0,0 12,1
34
79
0,0
8,0
140 531 11,5 9,1
195 756 43,8 20,5
54 144
8,3 14,1
16
48
20,0 4,7
60 254 18,2 13,1
107 469 26,1 7,8
30
64
66,7 21,3
24
70
20,0 12,8
33 123
0,0
5,1

20,0
0,0
12,2
25,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
14,3
20,8
0,0
5,6
33,3
12,5
11,1
25,0
22,2
0,0
0,0
0,0
0,0
12,5
0,0
22,9
0,0
13,0
33,3
23,5
0,0
28,6
0,0
13,0
0,0
11,1
0,0
4,3
0,0
0,0
3,8
3,1
8,3
0,0
18,2
4,3
0,0
0,0
21,4

28,9
7,3
7,8
7,4
22,1
1,7
7,4
6,3
6,6
1,6
11,1
14,8
21,4
8,0
21,9
9,6
21,4
4,4
23,6
6,6
12,9
8,8
0,0
2,3
0,0
5,9
7,4
12,5
16,1
10,8
5,3
8,4
4,2
19,5
2,0
9,3
0,5
11,4
12,3
17,5
0,0
4,4
2,5
2,2
9,6
7,8
5,4
12,3
14,9
3,2
9,6

40,0
9,1
19,5
6,3
0,0
6,3
37,5
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
37,5
12,5
25,0
0,0
11,1
0,0
31,6
0,0
16,7
0,0
15,8
25,0
9,1
0,0
9,5
8,6
0,0
8,7
16,7
5,9
0,0
28,6
17,0
13,0
0,0
5,6
17,6
30,4
0,0
33,3
7,7
6,3
16,7
0,0
9,1
13,0
33,3
20,0
7,1

26,0
11,7
14,3
4,7
29,9
10,7
18,9
2,1
8,3
7,0
12,1
18,9
14,2
13,1
14,3
13,4
18,2
23,4
20,4
12,3
12,0
3,7
15,8
11,8
15,6
7,0
8,2
12,0
14,6
10,1
14,9
14,2
11,7
17,6
7,8
13,3
12,1
8,7
18,4
18,5
6,1
18,6
6,9
7,7
22,7
7,8
8,3
14,5
10,6
14,9
10,4

0,0
0,0
2,4
0,0
12,5
6,3
0,0
12,5
0,0
12,5
0,0
0,0
0,0
8,3
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
11,1
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
9,5
2,9
0,0
13,0
16,7
0,0
0,0
0,0
2,1
0,0
0,0
5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
3,8
3,1
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0
20,0
0,0

8,7
10,5
9,5
6,8
6,3
9,2
11,5
10,4
9,2
9,5
9,3
4,5
9,2
13,1
8,3
11,8
10,4
6,8
7,8
8,1
7,4
11,8
4,2
13,4
6,7
8,1
15,4
7,6
6,6
7,7
10,1
8,0
15,9
9,0
8,6
10,5
6,8
7,5
6,1
8,6
6,1
10,6
10,0
11,3
8,1
3,1
7,6
7,8
13,8
9,6
5,1

30,0
27,3
17,1
31,3
12,5
18,8
37,5
12,5
27,3
25,0
0,0
25,0
42,9
25,0
37,5
27,8
22,2
50,0
38,9
25,0
22,2
0,0
31,6
37,5
9,1
0,0
9,5
8,6
25,0
17,4
16,7
23,5
22,2
28,6
29,8
17,4
0,0
41,7
17,6
13,0
0,0
16,7
23,1
28,1
16,7
20,0
18,2
17,4
33,3
0,0
42,9

35,8
32,3
32,5
38,9
32,0
36,8
40,5
33,3
31,0
34,5
36,1
42,6
34,8
31,4
40,1
27,3
36,5
39,8
36,4
32,4
45,8
41,2
25,8
34,4
26,7
44,3
40,4
35,7
31,4
36,9
42,3
44,0
23,8
41,4
34,3
35,3
35,6
35,3
35,4
30,1
28,8
31,9
28,9
37,0
38,9
28,1
34,7
42,2
36,2
42,6
40,4

20,0
36,4
26,8
18,8
37,5
31,3
0,0
62,5
27,3
6,3
33,3
25,0
25,0
8,3
12,5
16,7
11,1
12,5
15,8
0,0
22,2
75,0
26,3
31,3
9,1
12,5
19,0
28,6
75,0
26,1
50,0
23,5
7,4
42,9
34,0
30,4
66,7
13,9
29,4
30,4
50,0
33,3
23,1
21,9
25,0
40,0
27,3
21,7
33,3
20,0
7,1

13,9
17,3
10,5
7,4
10,6
8,4
5,4
10,4
12,7
12,0
7,8
15,1
8,3
8,7
9,4
10,7
14,1
9,3
12,3
15,1
9,2
9,6
10,0
10,3
8,9
8,1
7,7
8,7
11,7
7,2
11,5
8,9
10,0
10,2
10,5
6,6
13,2
9,2
10,3
10,8
16,7
6,2
9,4
9,0
10,6
9,4
12,7
7,9
18,1
13,8
9,8
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% пешаци ПОГ

ПОГ

Ада
Александровац
Алексинац
Алибунар
Апатин
Аранђеловац
Ариље
Бабушница
Бајина Башта
Барајево
Баточина
Бач
Бачка Паланка
Бачка Топола
Бачки Петровац
Бела Паланка
Бела Црква
Беочин
Бечеј
Блаце
Богатић
Бојник
Бољевац
Бор
Босилеград
Брус
Бујановац
Ваљево
Варварин
Велика Плана
Велико Градиште
Владимирци
Владичин Хан
Власотинце
Вождовац
Врање
Врачар
Врбас
Врњачка Бања
Вршац
Гаџин Хан
Голубац
Горњи Милановац
Гроцка
Деспотовац
Димитровград
Дољевац
Жабаљ
Жабари
Жагубица
Житиште

ЛТП

Општина

Табела 1. Заступљеност најугроженијих категорија учесника у укупном броју
ПОГ и ПОВ лица у саобраћају, по општинама и градовима у Републици Србији

% мот и моп ПОГ

% мот и моп ПОВ

33,3
5,0
11,4
8,5
22,2
0,0
7,4
0,0
12,0
18,8
7,1
22,2
0,0
23,1
9,1
10,0
14,3
9,1
11,8
11,7
33,3
2,5
15,8
9,1
14,3
10,2
13,3
17,6
20,0
1,9
7,9
0,0
0,0
20,0
50,0
0,0
16,7
0,0
0,0
20,0
7,1
2,9
7,4
5,1
0,0
14,3
0,0
7,1
0,0
12,1
9,5
16,7
0,0
37,5
10,0
7,3
12,7

7,3 0,0 10,9 33,3 32,8 33,3 14,6
15,1 0,0 5,2 20,0 31,3 27,5 14,5
10,3 2,9 8,3 34,3 36,1 25,7 10,0
7,0 0,0 8,2 37,3 36,8 11,9 8,2
10,9 3,7 5,3 18,5 38,8 25,9 6,9
3,4 0,0 11,6 33,3 32,2 16,7 10,3
13,7 0,0 6,5 22,2 41,8 14,8 8,4
15,2 0,0 4,2 30,0 44,2 20,0 4,8
11,9 0,0 8,9 28,0 29,5 28,0 12,6
15,2 0,0 13,7 18,8 31,8 18,8 10,9
14,2 0,0 7,0 28,6 35,5 7,1 9,9
19,5 0,0 10,7 33,3 28,3 33,3 15,1
5,2 0,0 7,6 15,4 34,6 46,2 6,6
17,7 0,0 10,0 23,1 28,4 38,5 15,5
9,8 0,0 5,1
9,1 38,5 31,8 7,9
21,4 0,0 6,7 20,0 39,9 20,0 7,1
7,5 0,0 12,2 0,0 38,3 14,3 7,5
11,2 0,0 18,4 18,2 31,6 27,3 8,2
8,3 0,0 8,2 27,9 37,2 36,8 10,0
9,8 5,8 8,2 17,5 31,4 22,3 13,8
11,5 16,7 9,7 16,7 30,1 16,7 13,3
12,5 5,0 9,4 20,0 32,9 40,0 10,9
9,7 0,0 6,8 31,6 36,1 10,5 10,9
9,4 0,0 10,2 36,4 34,5 9,1 8,5
22,5 0,0 5,8 14,3 36,7 28,6 10,0
8,0 0,0 9,8 28,8 33,0 25,4 10,0
10,1 0,0 8,4 20,0 36,0 20,0 7,2
10,7 11,8 7,9 11,8 30,3 11,8 5,6
7,0 0,0 9,8 30,0 30,1 40,0 7,7
13,3 0,0 10,3 13,5 30,7 38,5 12,9
9,1 2,6 7,7 21,1 40,7 13,2 9,6
7,1 0,0 6,9 33,3 35,0 33,3 11,3
7,8 0,0 7,6
7,7 32,9 23,1 8,7
6,1 0,0 4,0
0,0 50,5 0,0 3,0
13,6 25,0 8,5
0,0 34,7 25,0 11,9
4,9 0,0 8,5
0,0 34,1 0,0 9,8
10,3 8,3 13,1 33,3 34,3 0,0 6,2
12,8 7,7 5,3 30,8 34,8 15,4 8,6
9,2 0,0 9,2
0,0 38,5 0,0 6,2
12,1 0,0 8,0 20,0 39,7 80,0 9,8
7,8 7,1 6,0
7,1 37,1 21,4 8,2
7,2 5,9 9,9 20,6 34,2 32,4 8,5
27,0 0,0 9,2 11,1 33,8 33,3 13,3
11,4 2,6 7,7 17,9 35,6 41,0 10,6
3,6 0,0 13,8 22,2 25,5 22,2 10,9
14,1 0,0 7,2 50,0 45,4 42,9 12,1
7,6 2,4 7,3 16,7 32,1 45,2 9,8
15,8 0,0 8,3 50,0 36,9 0,0 9,5
8,5 0,0 13,4 100,0 32,9 0,0 11,0
13,1 3,0 18,8 36,4 43,2 21,2 6,9
9,3 2,6 6,7 25,0 34,9 21,6 7,2
10,9 2,1 8,1 22,9 38,7 31,3 10,1
21,2 0,0 9,1 50,0 46,5 0,0 6,1
10,3 0,0 10,3 0,0 40,2 12,5 5,2
11,7 0,0 4,3 20,0 39,9 0,0 11,9
8,3 3,6 8,0 36,4 35,4 27,3 6,4
12,1 1,8 6,3 36,4 38,9 18,2 7,0

% 65+ ПОВ

% бицикл ПОВ

16,1 0,0
8,8
17,5 10,0 18,0
25,9 2,9
1,8
22,1 3,4
3,8
7,4 16,7 10,9
14,2 0,0
4,3
10,0 11,1 8,2
20,0 0,0
2,4
17,9 8,0 16,2
8,1 12,5 19,9
8,9 28,6 22,4
11,3 11,1 5,7
8,1
7,7
0,9
17,7 23,1 15,2
3,7 13,6 8,4
5,8 15,0 7,8
7,8
0,0
2,6
14,3 0,0
6,1
26,2 4,4
5,0
17,8 12,6 17,1
20,4 0,0
8,8
20,0 15,0 10,4
9,4 21,1 16,1
11,9 9,1
0,4
11,7 0,0
5,8
13,5 3,4
4,1
7,3
6,7
2,9
6,7
5,9 10,7
14,0 10,0 8,4
18,5 23,1 20,1
21,0 13,2 10,3
5,9
0,0
2,0
9,8
0,0
3,1
16,2 0,0
5,1
16,1 0,0
4,2
15,9 0,0
1,2
5,8
0,0
9,5
11,2 0,0
2,7
7,7
0,0
6,2
10,3 0,0
1,1
6,9
7,1
9,5
17,8 2,9
4,7
7,2
7,4 11,9
26,5 6,4
7,5
9,3
0,0
7,7
13,4 0,0 14,4
20,6 2,4
2,3
9,9 21,4 29,0
4,9
0,0 28,0
31,0 9,1
6,7
14,4 8,6
8,8
18,3 12,5 6,8
3,0 100,0 15,2
10,3 0,0
9,3
7,4 20,0 15,0
19,5 3,6
2,6
11,5 9,1
6,6

% 65+ ПОГ

% пешаци ПОВ

66,7
12,5
51,4
44,1
16,7
0,0
11,1
10,0
16,0
25,0
21,4
33,3
46,2
30,8
13,6
10,0
60,0
27,3
51,5
21,4
33,3
17,5
15,8
9,1
0,0
23,7
26,7
23,5
20,0
23,1
42,1
66,7
7,7
20,0
0,0
0,0
0,0
38,5
0,0
20,0
7,1
23,5
11,1
38,5
11,1
16,7
81,0
7,1
0,0
24,2
27,6
27,1
0,0
12,5
0,0
45,5
20,0

% млади ПОВ

% пешаци ПОГ

106
473
1461
1669
1820
188
612
127
742
150
521
102
147
239
302
349
88
66
1582
1485
81
1065
466
198
90
854
211
132
106
1094
549
169
160
76
87
68
96
117
46
135
173
578
331
2301
187
75
2828
182
63
884
6521
828
80
74
316
2216
1344

% млади ПОГ

ЛТП

31
128
231
317
299
45
146
38
227
61
189
57
64
71
54
100
27
32
479
338
32
352
110
37
30
206
64
46
37
330
151
34
65
23
31
14
41
70
19
39
59
142
113
426
60
22
468
70
19
213
941
122
19
23
103
400
238

% деца ПОВ

ТТП

3
40
35
59
54
6
27
10
25
16
14
9
13
13
22
20
5
11
68
103
6
40
19
11
7
59
15
17
10
52
38
3
13
5
4
2
12
13
3
5
14
34
27
78
9
6
42
14
2
33
116
48
2
8
10
55
55

% деца ПОГ

ПОГ

Житорађа
Зајечар
Звездара
Земун
Зрењанин
Ивањица
Инђија
Ириг
Јагодина
Кањижа
Кикинда
Кладово
Кнић
Књажевац
Ковачица
Ковин
Косјерић
Коцељева
Крагујевац
Краљево
Крупањ
Крушевац
Кула
Куршумлија
Кучево
Лазаревац
Лајковац
Лапово
Лебане
Лесковац
Лозница
Лучани
Љиг
Љубовија
Мајданпек
Мали Зворник
Мали Иђош
Мало Црниће
Медвеђа
Мерошина
Мионица
Младеновац
Неготин
Ниш
Нова Варош
Нова Црња
Нови Београд
Нови Бечеј
Нови Кнежевац
Нови Пазар
Нови Сад
Обреновац
Опово
Осечина
Оџаци
Палилула
Панчево

% бицикл ПОГ

Општина

11. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Врњачка Бања, 13 – 16. април 2016.
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% бицикл ПОВ

11,9
10,1
17,5
18,1
7,1
17,4
9,0
20,3
25,9
17,8
24,0
6,0
28,0
12,2
10,2
16,5
11,0
20,3
9,0
4,4
11,2
7,2
22,0
19,3
16,1
30,0
10,7
7,6
8,1
12,2
13,2
11,6
30,7
9,6
18,8
14,3
8,5
6,7
8,5
2,6
17,0
22,5
10,7
11,5
9,2
19,5
5,6
11,7
17,3
6,3
19,6
11,3
8,6

11,5
15,8
8,7
13,0
0,0
12,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33,3
0,0
0,0
9,1
0,0
11,8
0,0
30,0
14,3
0,0
7,4
20,8
11,1
15,2
0,0
15,4
15,9
0,0
16,7
0,0
7,7
0,0
2,9
0,0
20,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
20,0
9,1
3,7
0,0
0,0
8,1
25,0
1,8
18,4
6,7

16,4 11,5 13,0 3,8 8,0 34,6 35,3 23,1 10,9
7,2 21,1 12,4 0,0 5,7 26,3 37,9 36,8 12,4
6,8
0,0
7,5 4,3 5,3 34,8 34,2 16,7 6,7
18,3 8,7 10,6 0,0 9,3 26,1 29,6 17,4 11,5
13,4 60,0 14,2 0,0 7,1 100,0 44,6 0,0 7,1
15,3 12,9 10,9 6,5 7,3 29,0 33,8 32,3 13,4
7,2
4,0
8,8 0,0 9,9 32,0 33,9 28,0 7,9
4,0 27,3 8,8 9,1 17,2 45,5 39,6 0,0 7,0
4,9
0,0
1,4 0,0 9,8
0,0 25,9 25,0 18,2
7,2
0,0
5,6 0,0 10,4 7,7 33,2 23,1 8,8
7,0 25,0 12,9 0,0 16,3 25,0 31,0 25,0 11,1
4,0
0,0
5,9 0,0 12,0 0,0 31,0 33,3 9,9
2,0 10,5 6,2 0,0 12,0 26,3 33,7 42,1 10,9
7,2
0,0 12,2 0,0 5,8 33,3 46,8 33,3 13,7
2,7
4,8
9,5 0,0 4,2 23,8 33,7 14,3 8,3
12,7 16,7 8,9 0,0 15,2 16,7 22,8 33,3 19,0
10,9 12,1 9,7 3,0 6,8 21,2 33,7 21,2 9,4
1,9 21,9 6,5 0,0 5,2 21,9 30,9 31,3 8,9
18,7 17,6 18,3 11,8 6,3 29,4 32,7 11,8 16,7
3,9
0,0
7,8 0,0 6,4 25,0 27,5 25,0 10,8
29,5 10,0 20,3 0,0 7,5 10,0 26,1 30,0 12,9
9,6
0,0
3,0 0,0 6,0 14,3 42,2 42,9 5,4
4,3
0,0
7,1 0,0 7,1 87,5 44,0 0,0 7,1
5,4
5,6
8,6 1,9 9,4 16,7 33,5 25,9 9,1
8,1
4,2 10,8 4,2 7,6 25,0 40,0 20,8 10,8
9,3
0,0 14,3 0,0 10,7 22,2 19,3 44,4 24,3
20,5 15,2 12,0 3,0 8,1 30,3 31,4 24,2 10,8
2,9
7,1 13,5 14,3 8,2 14,3 39,2 28,6 4,7
14,9 30,8 13,9 0,0 7,1 38,5 37,3 38,5 4,4
15,8 6,8 13,0 2,3 6,7 29,5 36,2 18,2 10,5
5,0 100,0 7,8 0,0 7,4
0,0 33,1 0,0 9,4
13,7 6,7 11,7 0,0 9,7 40,0 36,2 20,0 7,3
2,1
0,0 12,7 0,0 5,6 15,4 34,8 53,8 10,3
20,2 19,2 13,9 1,9 7,0 17,3 35,8 25,0 9,6
1,8
0,0 20,5 0,0 13,4 33,3 34,8 33,3 9,8
3,2 11,4 6,8 0,0 9,6 20,0 35,2 20,0 7,0
12,2 0,0 11,4 0,0 8,3
0,0 31,8 30,0 11,9
9,1 10,0 13,3 0,0 4,8 10,0 39,4 30,0 4,8
0,8 11,1 3,4 0,0 4,4 11,1 40,7 16,7 7,9
2,6
0,0 13,2 25,0 7,9 50,0 36,8 0,0 5,3
10,5 15,0 17,0 5,0 9,1 30,0 29,8 35,0 10,2
3,7 12,5 6,4 0,0 19,3 50,0 40,8 12,5 6,9
9,3
0,0 16,4 0,0 7,9 20,0 30,7 40,0 8,6
13,9 0,0 16,3 0,0 9,6 10,0 35,0 60,0 11,5
11,0 18,2 4,7 0,0 9,5 31,8 37,3 36,4 8,3
2,1 22,2 10,5 0,0 8,2 18,5 35,4 14,8 8,7
5,6
0,0
5,6 0,0 5,6
0,0 16,7 0,0 11,1
0,7
9,1
5,3 0,0 7,7 18,2 31,5 9,1 8,5
9,4 14,5 10,3 3,2 9,8 27,4 33,4 33,9 12,1
15,9 0,0 16,7 0,0 4,8 50,0 38,1 25,0 11,9
4,2 14,0 6,8 0,0 9,4 26,3 35,1 24,6 7,8
19,3 6,9 10,9 3,4 7,5 29,9 34,3 16,1 9,5
11,7 6,7 15,9 0,0 7,6 13,3 37,2 0,0 7,2

% 65+ ПОВ

% бицикл ПОГ

30,8
5,3
13,0
8,7
0,0
16,1
8,0
18,2
50,0
30,8
25,0
33,3
68,4
33,3
9,5
16,7
30,3
53,1
17,6
0,0
30,0
28,6
25,0
29,6
20,8
22,2
18,2
7,1
7,7
11,4
0,0
20,0
69,2
34,6
0,0
31,4
50,0
20,0
16,7
0,0
25,0
0,0
20,0
50,0
22,7
25,9
0,0
9,1
29,0
0,0
33,3
21,8
6,7

% 65+ ПОГ

% пешаци ПОВ

468
255
193
457
90
692
436
200
123
296
300
83
900
100
200
55
746
1815
233
158
159
141
105
1212
359
105
982
141
249
777
96
702
709
1225
87
611
392
130
281
25
253
169
97
268
468
624
15
200
1468
88
1894
1373
230

% млади ПОВ

% пешаци ПОГ

147
93
70
83
22
241
119
27
20
80
87
17
184
39
64
24
162
269
67
46
82
25
36
272
113
35
271
30
46
225
25
145
119
312
25
174
67
35
83
13
89
49
43
106
133
156
3
73
321
38
389
445
60

% млади ПОГ

ЛТП

26
19
23
23
5
31
25
11
4
13
8
6
19
3
21
6
33
32
17
8
10
7
8
54
24
9
33
14
13
44
1
30
13
52
3
35
10
10
18
4
20
8
5
10
22
27
0
11
62
4
57
87
15

% деца ПОВ

ТТП

Параћин
Петровац на Млави
Пећинци
Пирот
Пландиште
Пожаревац
Пожега
Прешево
Прибој
Пријепоље
Прокупље
Ражањ
Раковица
Рача
Рашка
Рековац
Рума
Савски Венац
Свилајнац
Сврљиг
Сента
Сечањ
Сјеница
Смедерево
Смедеревска Паланка
Сокобања
Сомбор
Сопот
Србобран
Сремска Митровица
Сремски Карловци
Стара Пазова
Стари Град
Суботица
Сурдулица
Сурчин
Темерин
Тител
Топола
Трговиште
Трстеник
Тутин
Ћићевац
Ћуприја
Уб
Ужице
Црна Трава
Чајетина
Чачак
Чока
Чукарица
Шабац
Шид

% деца ПОГ

ПОГ

% мот и моп ПОВ

Општина

% мот и моп ПОГ

Андријана Пешић, Бојана Луковић, Јелена Милошевић, Мирослав Росић
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РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

На основу резултата приказаних у Табели бр. 1, могу се за сваку од
посматраних категорија учесника у саобраћају издвојити локалне самоуправе где су
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више или мање заступљени у укупном броју настрадалих лица у саобраћајним
незгодама. Ако се посматра заступљеност у укупном броју погинулих лица по
локалним самоуправама, долази се до следећих закључака:
− Пешаци су најугроженији на територији ЛС: Врачар, Нови Београд, Стари град,
Раковица, Жабари, Житорађа, Лучани, Косјерић, Савски Венац и Крагујевац.
− Бициклисти су најугроженији на територији ЛС: Опово, Апатин, Бач, Бела
Црква, Велико Градиште, Рача, Сента, Власотинце, Кикинда, Алибунар, Блаце и
Чока.
− Мотоциклисти и мопедисти су највише угрожени на територији ЛС: Сремски
Карловци, Пландиште, Мајданпек, Ада, Ариље, Бачка Паланка, Осечина,
Голубац, Жабари, Крупањ и Житорађа.
− Деца су највише угрожена на територији ЛС: Беочин, Брус, Мајданпек,
Трговиште, Жагубица, Велико Градиште, Крупањ, Сопот, Велика Плана,
Апатин, Бабушница и Барајево.
− Млади су највише угрожени на територији ЛС: Пландиште, Нови Кнежевац,
Сјеница, Опово, Беочин, Трговиште, Нова Црња, Нови Бечеј, Тутин и Чока.
− Старија лица су највише угрожени на територији ЛС: Мерошина, Бојник,
Варварин, Врачар, Бабушница, Ћуприја, Стари Град, Велико Градиште, Гаџин
Хан и Кнић.
4.
4.1.

ПРЕДЛОГ ОПШТИХ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА
Унапређење саобраћајне инфраструктуре

Санације опасних места; смањење брзина кретања возила где постоје укрштања
токова рањивих категорија учесника у саобраћају и токова моторних возила
(управљање брзинама и обележавање посебних зона где је брзина кретања возила
ограничена испод 30 km/h, различите грађевинске интервенције на уличној мрежи,
постављање одговарајуће саобраћајне сигнализације и опреме); изградња разделних
острва између коловозних трака на путевима већег ранга где долази до судара из
супротних смерова; уређење заштитног појаса поред пута на локацијама где долази
до слетања возила са пута; раздвајање токова кретања пешака и бициклиста од
токова моторних возила; појачано осветљење посебно угрожених локација и
локација са повећаном концентрацијом пешака и деце; изградња недостајућих
деоница тротоара дуж коловоза и изградња недостајућих бициклистичких стаза;
унапређење безбедности пешака на пешачким прелазима; формирање безбедних
пешачких коридора, а посебно деце-пешака (нпр. ''безбедни путеви до школе'');
стварање услова за безбедно и прихватљиво кретање у саобраћају за лица са
ограниченим способностима и смањеном покретљивошћу и сл.
4.2.

Унапређење знања свих учесника о безбедном учествовању у саобраћају

Спровођење разних видова едукација, кампања, трибина, обука и сл. у циљу
информисања и успостављања исправних ставова и унапређења знања учесника у
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саобраћају о ризицима у саобраћају; едукација деце и њихових родитеља о
безбедном и исправном учествовању у саобраћају; унапређење саобраћајног
образовања и васпитања; едукација лица старијих од 65 година о опадању
психофизичких способности са годинама живота и повећаном ризику учествовања
у саобраћају за старије од 65 година; едукација и информисаност учесника у
саобраћају о значају и начину на који се може побољшати уочљивост учесника у
саобраћају; промовисање употребе заштитне опреме (коришћење сигурносних
појасева, система заштите за децу у возилима, коришћење кациге, ношење
адекватног заштитног одела од стране мотоциклиста и бициклиста и др.); едукација
и информисаност учесника у саобраћају о значају који има техничка исправност
возила на безбедност саобраћаја и сл.
4.3.

Спровођење контроле поштовања прописа

Већа присила од стране саобраћајне полиције на локацијама које су се издвојиле
као небезбедне, а посебно контрола поштовања ограничења брзине, конзумирања
алкохола, употребе заштитне опреме (коришћење сигурносних појасева, система
заштите за децу у возилима, коришћење кациге и др.), прописа који се односе на
пешаке; постављање система за видео надзор саобраћаја; постављање опреме за
детекцију саобраћајних прекршаја итд.
5.

ЗАКЉУЧАК

Резултати спроведених анализа указују на најважније чињенице о стању
безбедности саобраћаја за најугроженије категорије учесника у саобраћају. Поред
тога, омогућавају да се издвоје категорије учесника у саобраћају које су највише
угрожене у свакој од локалних самоуправа. Добијени резултати, заједно са
подацима о различитим ставовима према саобраћајним прописима и различитим
ризицима учествовања у саобраћају, указују да је приликом дефинисања наредних
корака, у циљу унапређења безбедности саобраћаја, потребно заузети различите
приступе за сваку од категорија учесника у саобраћају.
Резултати спроведених анализа би могли бити први корак у процесу усмеравања
рада свих субјеката на локалном нивоу, а пре свега тела за координацију
безбедности саобраћаја. Такође, могу бити смернице у ком правцу деловати и којој
категорији учесника у саобраћају посветити већу пажњу и на који начин.
6.
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ТРАНСФЕР ЗНАЊА И ИСКУСТАВА У ФУНКЦИЈИ ЈАЧАЊА
ПРОФЕСИЈЕ У БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
TRANSFER OF KNOWLEDGE AND EXPERIENCES FOR THE
PURPOSE OF STRENGTHENING THE PROFESSION IN TRAFFIC
SAFETY
Ђерић Мирослав1, Тешић Милан2, Бојан Марић3 Зоран Андрић4
Резиме: Развој безбjедности саобраћаја мора бити заснован на научним и стручним
принципима, како би мјере и активности биле ефикасније и дугорочније. Научно-образовне
институције врше преношење и промоцију најновијих знања и искустава у области
безбједности саобраћаја на националном и локалном нивоу. Трансфер знања на националном
нивоу обезбеђује се кроз међусобну сарадњу факултета и института, заједнички наступ у
међународним и домаћим пројектима и организовање научно-стручних конференција.
Трансфер знања кроз вертикалну координацију субјекaта обезбеђује се кроз радионице,
тематске округле столове и трибине. Научно-образовне установе квалитетним трансфером
знања обезбеђују покретачку снагу за схватање важности проблема безбjедности саобраћаја
усмјерену на политичку јавност, учеснике у саобраћају и најширу јавност. На крају, такав
системски приступ обезбеђује јачање професије на свим нивоима. У складу са наведеним овај
рад има за циљ да покаже улогу и значај трансфера знања и искустава у области безбједности
саобраћаја на примjеру Србије, а у функцији јачања професије у безбједности саобраћаја.
Кључне речи: трансфер, знање, искуства, безбједност саобраћаја.
Abstract: The development of traffic safety must be based on scientific and expert principles in
order for measures and activities to be more efficient and long-lasting. Scientific and educational
Мр, Ђерић Мирослав, Стручни савјетник, Министарство комуникација и транспорта Босне и
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2
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Републике Српске, З. Ј. Јовановића бр. 18, 78000 Бања Лука, Република Српска, е-маил:
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institutions transfer and promote latest knowledge and experiences in the area of traffic safety at
national and local level. Transfer of knowledge at national level is provided through mutual
cooperation between faculties and institutes, joint engagement in international and national projects
and organization of scientific conferencies. Transfer of knowledge through vertical coordination of
the subject is provided through workshops, thematic round tables and discussion forum. Scientific
and educational institutions provide, through quality transfer of knowledge, a driving force in
understanding the importance of the traffic safety issue focusing at the political public, traffic
participants and the widest public. Finally, such a systematic approach contributes to empowering
the profession at all levels. Having in mind the aforementioned, this paper aims at showing the role
and importance of the transfer of knowledge and experiences in the area of traffic safety using Serbia
as an example, and for the purpose of strengthening the profession in traffic safety.
Keywords: transfer, knowledge, experience, traffic safety

1.

УВОД

Од прве, евидентиране саобраћајне незгоде (Глазгов, 1834.5), па до данас,
мијењала се проблематика безбједности саобраћаја и развијала се теоријска мисао о
узроцима и начину рјешавања проблема безбједности саобраћаја. Прве фазе развоја
проблематике безбједности саобраћаја карактеришу несналажење и занемаривање
проблема безбједности саобраћаја, што није захтијевало посебну професију, нити
професионалце у безбједности саобраћаја (Липовац и др. 2014). Међутим, последње
фазе у развоју безбједности саобраћаја (четврта фаза- управљања безбједношћу
саобраћаја и пета фаза-глобалног управљања), заснивају се на професији и
професионалцима у безбједности саобраћаја.
Смртност у саобраћају се „сели“ из развијених у средње и слабо развијене земље.
Да би се зауставили негативни трендови у безбједности саобраћаја, неопходно је
реализовати активности у пет стубова-области: организација и управљање
безбједношћу саобраћаја, безбједнији путеви, безбједнија возила, безбједнији
корисници пута и њега после саобраћајне незгоде (Липовац и др. 2014, 2011, WHO,
2013). Први стуб-организација и управљање безбједношћу саобраћаја, обухвата и
јачање професије у безбједности саобраћаја.
У свијету су примјењивани различити концепти управљања безбједношћу
саобраћаја. Резултати су скоро идентични: само координисано дјеловање субјеката
може да допринесе вишем нивоу безбједности на путевима (Bekefi, T. 2006;
Bourgondien, M. 2012 и CARRS, 2011). Концепт координисаног дјеловања у
безбједности саобраћаја је подржан од стране Уједињених нација кроз низ
резолуција и Глобални план деценије акције за безбједност на путавима 2010-2020.
Са аспекта развоја професије у безбједности саобраћаја, FHWA (2006) је развила
свој први програм, у којем су прецизно дефинисали мултидисциплинарну зависност
међу субјектима, важност њихове сарадње и комуникације у свим сегментима,
улогу лидерства у безбједности саобраћаја, дајући приоритет организационој
структури која управља безбједношћу саобраћаја. Велика Британија има дугу
историју развоја едукације о безбједности саобраћаја. Програми су прво били
намијењени дјеци у школама, али су касније проширени на цијелу заједницу са
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акцентом на јавни сектор. На важност мултисекторског приступа у безбједности
саобраћаја, указао је и Klein, R. (2009).
У свијету су реализовани бројни пројекти изградње институционалних
капацитета, као на примјер: Шведска, Норвешка, Гана, Кенија, Кина, Аустралија,
Мали и др. SIDA, (2005), је представила пројекат институционалне одрживости и
развоја капацитета у Шведској. Пројекат је спроведен у неколико држава,
различитог друштвеног уређења, нивоа друштвено-економског развоја, културе,
менталитета, организационе структуре и слично. Ефекти пројекта су веома
запажени и позитивни.
2.

ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ ПРОФЕСИЈЕ У БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Професија је стална активност којом се зарађује за живот, односно скуп особа
које се баве истим занимањем. Професионалац је особа која има посебно искуство
у оквиру неког занимања, односно спортиста који се бави спортом као професијом.
Професионализација је тежња у оквиру неке активности, да буде извршена од
стране особа квалификованих за то-специјалиста за ту област. Професионализам
је чин којим нека особа обавља неку активност на професионалан начин.
(Нова Larousse енциклопедија, 1999)
Професионалац у безбједности саобраћаја је особа која има посебно знање и
искуство у некој од области која је значајна за безбједност саобраћаја: научни
радник који изучава безбједност саобраћаја, врши трансфер знања и најбоље праксе
и креира знања и ставове у области безбједности саобраћаја, правник који
примјењује или унапређује прописе о безбједности саобраћаја, инжењер који
пројектује путеве, возила, организацију у области саобраћаја, полицајац који врши
непосредну контролу и регулисање саобраћаја, возач који управља возилом,
васпитач/учитељ/наставник који преносе знања и исправне ставове, љекар који
збрињава повријеђене, новинар који извјештава о безбједности саобраћаја итд. Неки
од професионалаца пуно радно вријеме посвећују безбједности саобраћаја (на
примјер: саобраћајни полицајац), неки свакодневно, дио радног времена посвећују
безбједности саобраћаја (на примјер: љекар), или се повремено баве пословима
безбједности саобраћаја (на примјер: новинар). Од професионалаца се очекује да
раде и живе са свијешћу о безбједности саобраћаја. Веома је важно да
професионалци буду добро организовани у институције и да буду посвећени
безбједности саобраћаја (Липовац и др. 2014). На ниво безбједности саобраћаја
доминантно утичу: економски стандард и ''вољност плаћања''. Економски стандард
је питање општег развоја и споро се мијења. Много већи потенцијал за унапређење
безбједности саобраћаја налази се у повећавању ''вољности плаћања'' за безбједност
саобраћаја. Вољност плаћања зависи од стања свијести и ставова стручне,
политичке и најшире јавности о обиму и врсти проблема безбједности саобраћаја,
односно о могућностима управљања безбједношћу саобраћаја. Ови ставови се не
могу унапређивати без професије и професионализма у безбједности саобраћаја
(Липовац и др. 2014). Ниво професионализма у безбједности саобраћаја може се
оцјењивати (Липовац и др. 2014):
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•

•
3.

директно-на основу броја и структуре институција и појединаца који се
професионално баве безбједношћу саобраћаја, обима њихове
активности у безбједности саобраћаја, њихове посвећености
безбједности саобраћаја итд. или
индиректно-на основу постигнутих резултата у безбједности саобраћаја.

ПРИМЈЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

Најразвијеније земље свијета су, на својим примјерима, показале колико је
значајно развијати професију и професионализам у безбједности саобраћаја:
оснивали су и развијали научне установе које су проучавале праксу и развијале
теорију безбједности саобраћаја, креирале су и размијењивале знања и искуства у
безбједности саобраћаја, те створиле амбијент да се на научним принципима развија
и унапређује професија и професионализам у безбједности саобраћаја. Ово је
допринијело унапређењу знања, ставова и свијести у стручној, политичкој и
најширој јавности, односно успостављању и сталном развоју заштитног система
безбједности саобраћаја, оснивању, јачању и развоју најважнијих институција и
појединаца у безбједности саобраћаја.
Шведска је подржавајући пројекте развоја земље, радила на институционалном
развоју кључних сектора безбједности саобраћаја. Шведска искуства су показала да
је потребно активности усмјерити на особље задужено за институционални развој и
повећање капацитета. Такође, активности је потребно спроводити на макро и микро
нивоу, односно на нивоу сектора. Према шведским искуствима, кључни фактори
који утичу на институционални развој и развој професионализма су: политичка
подршка, институционални механизми за алокацију средстава, тијела за
комуникацију и координацију заинтересованих страна и појединици са неопходним
знањем и искуством (SIDA, 2005 и PIARC, 2010).
Свјетска банка је покренула институционалне реформе у путном сектору у
неколико афричких земаља 90-тих година. Компоненте програма реформе су:
управљање-успостављање агенције; финансирање-успостављање фонда за подршку
и рад на одржавању путева; одговорност-организациона структура и власништво и
учешће корисника пута у фонду (PIARC, 2010).
У Уједињеном Краљевству дјелује организација под називом „Royal Society for
the Prevention of Accidents“, која има водећу улогу у изградњи капацитета за
пружање едукације, обуке и подршке професионалцима у области безбједности
саобраћаја.
4.

СТУДИЈА ПРИМЈЕРА- РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Полазне основе за унапређење безбједности саобраћаја у Србији су: менаџмент,
стратешки документи, хоризонтална координација са свим субјектима система
безбједности саобраћаја и вертикална координација са локалним заједницама. Као
субјекти који врше трансфер знања и искустава у функцији јачања професије у
безбједности саобраћаја издвајају се: државне институције, научне установе,
невладине организације (удружења), ауто мото савез и појединци. Државна
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институција која представља зачеће „здравог“ менаџмента за управљање
безбједношћу саобраћаја у Србији је Агенција за безбједност саобраћаја (у даљем
тексту: Агенција). Агенција има велики значај у трансферу знања и искустава у
функцији јачања професије у безбједности саобраћаја. Основана је ради обављања
стручних, развојних и регулаторних послова из области безбjедности саобраћаја.
Агенција је састављена од пет сектора: сектор за правне, финансијске и опште
послове, сектор за превенцију и локалне самоуправе, сектор за возаче, сектор за
возила и сектор за истраживања. Од набројаних сектора, значајну улогу у трансферу
знања и искустава у функцији јачања професије у безбједности саобраћај заузима
сектор за истраживање и сектор за превенцију и локалне самоуправе.
Једна од најважнијих активности сектора за истраживање је развој интегрисане
базе података од значаја за безбједност саобраћаја и успостављање географско
информационог система у функцији безбједности саобраћаја. Најзначајнији
пројекти који су реализовани од стране сектора за истраживање се односе на
истраживање индикатора перформанси безбједности саобраћаја, ставова учесника у
саобраћају, те пројекти усаглашавања базе података о саобраћајним незгодама у
складу са препорукама Европске комисије.
Рад сектора за превенцију и локалне самоуправе се заснива на пословима
праћења и унапређења безбједности саобраћаја, едукације, припреме развојних
програма као и стручно-техничких послова за потребе тијела за координацију
безбједности саобраћаја на путевима. Надаље, Агенција реализује кампање и
едукације учесника у саобраћају. Тако, Агенција спроводи акције и кампање које
за циљ имају да подигну ниво безбједности саобраћаја у Републици Србији.
Едукација је један од основних предуслова за достизање вишег нивоа
саобраћајне културе и веће безбједности свих учесника у саобраћају. Сходно томе,
Агенција реализује пројекте намијењене различитим циљним групама, све са циљем
да се људи укључе у превентивне активности и постану промотери безбједног
понашања у саобраћају. Путем едукације, кроз организовање конференција,
семинара, радионица и других облика (овде је посебно наглашен рад невладиног
сектора), врши се трансфер знања и искустава у функцији јачања професије у
безбједности саобраћаја. У овом дијелу, посебно су значајни напори Агенције у
едукацији и обуци запослених у локалним заједницама и локалним тијелима за
координацију.
Поред Агенције, свакако, незаобилазни субјект у трансферу знања и искустава у
функцији јачања професије у безбједности саобраћај су научне установе. Наиме,
научне установе су одговорне за ефикасан трансфер знања и искустава, за развој
домаћих знања, развој и тестирање модела безбједности саобраћаја, за непрекидно
праћења стања безбједности саобраћаја, за пројектовање мјера и њихово праћење.
Научне установе морају непрекидно одржавати комуникацију са свијетом, али и са
свим субјектима безбједности саобраћаја у земљи. Од научних установа које
активно дјелују на пољу трансфера знања и искустава у функцији јачања професије
у безбједности саобраћаја издвајају се Саобраћајни факултет Универзитета у
Београду, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Висока техничка
школа струковних студија у Нишу, те Висока техничка школа струковних студија у
Крагујевцу.
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Тако, на Саобраћајном факултету у Београду дјелује Здружена катедра за
безбједност друмског саобраћаја и моторних возила, док на Факултету техничких
наука у Новом Саду постоји Департман за саобраћај са пратећим катедрамa.
На Високој техничкој школи струковних студија у Нишу заступљен је студијски
програм „безбједност друмског саобраћаја“, чији је основни или примарни циљ
стицање стручних знања и практичних вјештина из области безбједности и контроле
саобраћаја, односно постизање компетенција неопходних за обављање практичних
послова и задатака из области безбједности и контроле саобраћаја. Крајњи циљ
студијског програма „безбједност друмског саобраћаја“, је да образује стручњака
који је током процеса студирања стекао потребна стручна знања и практичне
вјештине, која са стручног и практичног аспекта могу бити примјењена на
рјешавању практичних послова и проблема у области безбједности и контроле
саобраћаја. Што се тиче Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу
на истој се, у оквиру специјалистичких студија, реализује студијски програм
управљање друмским саобраћајем.
Осим кроз извођење процеса наставе на основним, мастер и докторским
студијама, горе набројане научне установе трансфер знања и иксустава у функцији
јачања професије у безбједности саобраћаја, врше кроз организовање међународних
конференција и семинара, гдје кроз активно учешће, размјеном стеченог знања и
искустава, раде на унапређењу безбједности саобраћаја. Једна од конференција,
међународног значаја, на којој активно учешће узму представници научних
установа, а о којој ће више бити говора нешто касније, је Конференција о
безбједности саобраћаја у локалној заједници. Рад научних установа у трансферу
знања и иксустава у функцији јачања професије у безбједности саобраћаја се огледа
и у укључености истих у оквиру реализације међународних и домаћих пројеката
у безбједности саобраћаја.
Осим Агенције и научних установа, са аспекта трансфера знања и искустава у
функцији јачања професије у безбједности саобраћаја свакако треба истаћи и улогу
невладиних организација (удружења). Невладине организације су слободна и
често врло критички настројена удружења грађана који користе различите начине
да подстичу активности у појединим сегментима друштвеног живота. Невладине
организације треба да критички сагледавају и јавности саопштавају друкчије
погледе на стање безбједности саобраћаја (од званичних ставова), на поједине
активности које власт реализује, на пропусте, на конкретне проблеме и могућности
њиховог рјешавања. С обзиром на то да су невладине организације у доброј вези са
стручном јавношћу и да прате међународна искуства, њихов рад може умногоме
помоћи унапређивању рада у безбједности саобраћаја. Невладине организације
често имају одличну сарадњу са сличним организацијама из других земаља, као и
подршку међународних организација које у програму имају и унапређивање
безбједности саобраћаја.
Од невладиних организација на подручју Републике Србије, које дјелују у
области трансфера знања и искустава у функцији јачања професије у безбједности
саобраћаја прије свега треба издвојити удружење „Безбједност саобраћаја у
локалној заједници“. Ради се о удружењу које реализује једну од најзначајниијих
националних активности унапређења знања у области безбједности саобраћаја,
односно организовање научне конференције под називом „Безбједност саобраћаја
у локалној заједници“. Активност је континуалног карактера и иста се реализује од
2007. године, искључиво са циљем остваривања комуникације са локалним
136

11. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Врњачка Бања, 13 – 16. април 2016.

заједницама, размјене знања и сагледавања проблема безбједности саобраћаја на
нивоу локалне заједнице. Поред тога, ова конференција омогућава размјену
искустава различитих субјеката који доприносе унапређењу безбједности на
путевима, узимајући у обзир њихов положај у систему.
Размјена контаката, знања, искуства, проблема између учесника
конференције доприноси развоју професије и професионализма кроз различити
спектар запослених на националном и локалном нивоу (представници
министарстава који су директно и индиректно везани за систем безбједности
саобраћаја, професори, начелници полицијских управа, начелници одјељења за
просторно уређење и урбанизам, виши стручни сарадници, студенти и остали). Сви
претходно поменути учесници допиносе развоју професије у безбједности
саобраћаја, јер њихово знање и свијест омогућавају лакше реализовање активности
значајних за побољшање безбједности на путевима. Посебно је значајно
представљање успјешних пракси појединих локалних заједница у различитим
сегментима безбједности саобраћаја (на примјер: санацији опасних мјеста,
унапређењу безбједности дјеце у зони школе, приказ резултата разних истраживања
везаних за индикаторе безбједности саобраћаја, поступци јачања свјести у локалним
заједницама, формирање локалних база података значајних за управљање
безбједношћу саобраћаја и томе слично). Осим конференције треба истаћи да
удружење кроз одређене пројекте активно ради на унапређењу безбједности
саобраћаја на нивоу локалне самоуправе. Као свјеж примјер се може издвојити
пројекат под називом „Анализа постојећег стања безбједности саобраћаја и
управљање безбједношћу саобраћаја на локалном нивоу“, који је реализован у
облику семинара у неколико локалних заједница (Ниш, Београд, Крагујевац, Нови
Сад), у мјесецу новембру и децембру 2015. године. Циљ пројекта је био јачање
капацитета безбједности саобраћаја на локалном нивоу, кроз адекватну обуку
професионалаца у јединицама локалних самоуправа.
Треба истаћи да су циљна група пројекта били професионалци у безбједности
саобраћаја запослени у локалним самоуправама, чланови локалних тијела за
безбједност саобраћаја, саобраћајна инспекција, старјешине саобраћајне полиције,
запослени у јавним предузећима, средњим стручним школама и други. Пројекат је
имао за резултат унапређење локалних база података о обиљежјима значајним за
безбједност саобраћаја и унапређење рада локалних тијела за безбједност
саобраћаја.
Сљедећа невладина организација, чији рад треба споменути је „Центар за
безбједност саобраћаја“. Ради се о невладином удружењу које је основано ради
унапређења безбједности саобраћаја кроз научна и стручна истраживања,
промотивне активности, едукацију и стручно усавршавање, јачање капацитета
организација која се баве безбједношћу саобраћаја и развијање свјести о безбједном
понашању у саобраћају. Центар окупља стручњаке из области безбједности
саобраћаја, медија, невладиног сектора и осталих институција који се, између
осталог, баве безбједношћу саобраћаја. Неки од задатака Центра су: унапређење
научног и стручног рада у области безбједности саобраћаја; праћење и проучавање
проблематике безбједности саобраћаја; предлагање и иницирање мјера код
надлежних државних органа и организација, усмјерених на унапређење
безбједности саобраћаја; учешће у активностима на превенцији саобраћајних
незгода; развијање свјести о безбједном понашању у саобраћају; сарадња са
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универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи
и иностранству које се баве безбједношћу саобраћаја; унапређење образовања
кадрова у области безбједности саобраћаја и др.
Сљедећу невладину организацију коју треба споменути је „Центар за
промоцију безбједности саобраћаја“. Центар је основан ради унапређења
безбједности саобраћаја кроз научна и стручна истраживања, промотивне
активности, едукацију и стручно усавршавање, јачање капацитета организација које
се баве безбједношћу саобраћаја и развијање безбједног понашања у саобраћају, а
окупља стручњаке из области безбједности саобраћаја, медија, невладиног сектора
и осталих институција које се између осталог баве превентивним активностима у
области саобраћаја. Од пројеката које је реализовао Центар издвајамо сљедеће:
пројекат „Будимо безбједни“, “Пјешке без грешке“, „Семафоризација 1, 2 и 3“,
“Пијан кола не вози“, и „Акција промоције правилне употребе дјечијих аутосједишта“. Свакако, од невладиних организација треба издвојити и „Удружење за
безбједност саобраћаја Србије“. Циљеви удружења су: смањење саобраћајних
незгода и њихових посљедица, унапређење ставова о безбједности саобраћаја и
унапређење понашања људи у саобраћају.
Сљедећа невладина организација, чији рад у области безбједности саобраћаја
треба истаћи је „Српски комитет за безбједност саобраћаја“. Од акција које је
реализовао претходних година издавајамо кампању под називом „Дуга је улица,
вежи појас“, реализована 2007. године, уз подршку музичке групе Београдски
Синдикат. Затим, акција под називом „И Шумахер везује појас“, реализована
почетком 2008.године, уз подршку Intesa Leasing и Београдског сајма, у оквиру ког
је посјетиоцима сајма по први пут у Србији представљен симулатор судара. Комитет
је у 2009.години, у сарадњи са канцеларијом за младе градске управе града Београд,
реализовао акцију под називом „Или возиш или пијеш“, усмјерену ка промјени
става младих људи према вожњи у пијаном стању. Такође, у сарадњи са
канцеларијом за младе градске управе града Београд, у 2010.години је започета
акција под називом „Школски час за будуће возаче“, која је имала за циљ да, кроз
предавања о основним факторима безбједног учествовања у саобраћају, допринесе
изградњи ставова и значају безбједног понашања у саобраћају. На крају треба
истаћи и кампању под називом „Први међу првима“, која је реализована
2011.године, у сарадњи са компанијом Галеника.
Свакако незаобилазан фактор у трансферу знања и искустава у функцији јачања
професије у безбједности саобраћаја је Ауто-мото савез Србије. Ради се о
независном, националном удружењу возача, чији је задатак, између осталог и
унапређење безбједности саобраћаја, кроз бројне превентивно-безбједносне акције
и бесплатне услуге за све учеснике у саобраћају. Ауто-мото савез Србије, као један
од водећих чинилаца безбједности саобраћаја у Србији улаже огромна средства и
ресурсе за унапређење безбједности саобраћаја. У све три области безбједности
(учесници, возила и путеви), организује масовне превентивне акције. Од пројеката
и акција у којима Ауто-мото савез Србије учествује и организује издвајамо „Шта
знаш о саобраћају“, „Кацига главу чува“, „Сербиа rally“, „Исправно возилобезбједно возило“, „Учинимо путеве безбједним“, „Учинимо аутомобиле зеленим“,
„IRAP & EuroRAP-Посвећени спашавању живота“, „EuroNCAP-Најбезбједнији
аутомобили“, „EuroTEST-Пјешачки прелази“, „FIA-Деценија безбједности“,
„Деценија акције за безбједност саобраћаја на путевима“, „Потпиши за живот!“,
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„Европска повеља о безбједности саобраћаја на путевима“, „АМСС кампања
„Корачајмо безбједно“, “SENSoR“ и друге.
5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Нешто најгоре што се једној земљи, региону или локалној заједници може десити
јесте недостатак разумијевања за рјешавање проблема безбједности саобраћаја (или
било којих других научних дисциплина), примјену успјешних пракси (искустава
других земаља која су довела до изванредних резултата). Ови проблеми се јављају
искључиво тамо гдје недостају стручњаци, наука и искуство. Нажалост, Србија и
земље у региону имају овај проблем који је могуће превазићи јачањем
институционалних капацитета односно трансфером знања и искустава у функцји
јачања професије у безбједности саобраћаја.
Обуке, семинари и радионице намјењене за јачање капацитета и професије су
веома битан и незаобилазан фактор унапређења било које научне гране. Уколико,
недостаје стручност међу актерима који спроводе активности, онда је веома тешко
очекивати позитивне резултате.
У вези са наведеним, а у циљу додатног јачања професије у безбједности
саобраћаја, потребно је да сви ниво власти (национални, локални), траже подршку
универзитета, професионалних асоцијација и организација из приватног сектора са
заједничким интересом у развијању професионалаца за безбједност на путевима. Ту
је веома пожељно и учешће образовних и истраживачких институција. Ове
актвности би требало да помогну представницима јавног и приватног сектора да
схвате да су стручни и посвећени професионалци у области безбједности саобраћаја
неопходни у циљу унапређења безбједности саобраћаја. Може се рећи да је ово од
суштинске важности за добијање дугорочне подршке за развијање таквих
професионалаца, али и за реализацију планова унапређења безбједности саобраћаја.
Такође, академска и стручна заједница, заједно са невладиним организацијама
(удружења грађана, савези, и слично), би требало у наредном периоду да уложе
додатне напоре како би на „правим мјестима били прави, стручни људи“.
Што се тиче рада Агенције, иста би поред активности којима се бави, додатно
требала да подржи формирање и дјеловање организација, удружења и савеза који се
баве безбједношћу на широкој основи, а све ради институционалног развоја и
унапређивања професионалаца и професије безбједности на путевима (Тhomas, R.
(2007). Као једна од додатних активност је и едукација лица која ће ширити знање о
безбједности саобраћаја.
6.
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АНАЛИЗА ПРОЦЕСА УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА И ОБРАЗОВНИХ
ПОТРЕБА ЛИЦЕНЦИРАНИХ ИСПИТИВАЧА НА ВОЗАЧКИМ
ИСПИТИМА
ANALYSIS OF THE PROCESS OF IMPROVING THE KNOWLEDGE
AND EDUCATION NEEDS OF LICENSED EXAMINERS IN DRIVING
TESTS
Марија Кукић1, Дарко Петровић2, Слободан Карличић3, Драгана
Радомировић4
Резиме: Од 2013. године до данас, Агенција за безбедност саобраћаја лиценцирала је око 750
испитивача на возачким испитима. Лица која поседују ову дозволу су у процесу лиценцирања
положила стручни испит који се састоји од теоријског и практичног дела. Од 2015. године
Агенција организује и спроводи семинаре унапређења знања намењене лиценцираним
испитивачима, кроз које је у току 2015. године прошло преко 500 испитивача. Реализација
ових послова треба да обезбеди њихово стално стручно усавршавање. Овај рад представља
анализу управо тих процеса, са циљем препознавања елемената које треба унапредити.
Развијање вештина и унапређење знања испитивача треба да резултира успостављањем
стандарда и усаглашавању рада испитивача на возачком испиту кандидата за возаче у
Републици Србији. Овај рад треба да представи добру основу у постављању смерница за
дугорочно и системско планирање рада у области лиценцирања и сталне едукације
лиценцираних испитивача.
Кључне речи: лиценцирани испитивач на возачком испиту, процес лиценцирања, семинар
унапређења знања.

1 Кукић Марија, дипл. инж. саобраћаја, стручни сарадник, Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар
Михајла Пупина 2, Београд, Србија, marija.mladenovic@abs.gov.rs
2 Петровић Дарко, дипл. инж. саобраћаја, начелник Сектора за возаче, Агенција за безбедност
саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, Србија, darko.petrovic@abs.gov.rs
3 Карличић Слободан, дипл. инж. саобраћаја, начелник одељења, Агенција за безбедност саобраћаја,
Булевар Михајла Пупина 2, Београд, Србија, slobodan.karlicic@abs.gov.rs
4 Радомировић Драгана, дипл. инж. саобраћаја, стручни сарадник, Агенција за безбедност саобраћаја,
Булевар Михајла Пупина 2, Београд, Србија, dragana.radomirovic@abs.gov.rs
141

Марија Кукић, Дарко Петровић, Слободан Карличић, Драгана Радомировић
АНАЛИЗА ПРОЦЕСА УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА И ОБРАЗОВНИХ ПОТРЕБА ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ИСПИТИВАЧА НА ВОЗАЧКИМ ИСПИТИМА

Abstract: Since 2013, the Road Traffic Safety Agency has licensed about 750 examiners at driving
exams. During the licensing process, the persons who own this permit have passed a professional
exam containing a theoretical and practical part. Since 2015, the Agency conducts and organizes
seminars of knowledge improvement for the licensed examiners, which have been attended by over
500 examiners in 2015. The completion of these activities should provide their continuous
professional improvement. This work presents the analysis of these processes exactly, with the aim
of recognizing the elements to be improved. Development of skills and knowledge improvement of
the examiners should result in establishing standards and conformity of the examiners’ work at the
exam for driving candidates in the Republic of Serbia. The work should present the proper basis in
setting guidelines for the long-term and systematic planning in the field of licensing and continuous
education of the licensed examiners.
Keywords: examiners at driving exams, licensing process, seminars of knowledge improvement for
the licensed examiners

1.

УВОД

Лиценцирање кадрова који учествују у оспособљавању кандидата за возаче, као
и увођење обавезне теоријске обуке и полагање теоријског испита пре започињања
практичне обуке представљају једну од важнијих новина насталих ступањем на
снагу Закона5 и усвајањем подзаконских аката који ближе уређују област
оспособљавања кандидата за возаче у Републици Србији.
Након доношења неопходних правилника (Правилник о програму за полагање
стручног испита за испитивача, програму и роковима за одржавање семинара,
начину полагања стручног испита и испита провере знања и изгледу и садржају
обрасца дозволе (лиценце) за испитивача („Службени гласник РС“, број 21/2012, од
21.03.2012. год) и Правилник о спровођењу испита, организацији семинара
унапређења знања и вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за испитивача
(„Службени гласник РС“, број 53/2012, од 24.05.2012. год.)), децембра 2013. године,
Агенција за безбедност саобраћаја је отпочела са процесом издавања лиценци за
испитивача.
Досадашња искуства указују да постоје велике разлике у начину и
критеријумима оцењивања (на возачком испиту) између појединих испитивача
(АБС, 2015). Такође, уочено је да оцењивање појединих испитивача није у складу
са прописаним начином оцењивања (Правилник о организовању, спровођењу и
начину полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања евиденција о
возачком испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки
испит, „Сл. гласник РС“ бр. 93/13, 116/13, 108/14 и 36/15).
Предмет рада је анализа успешности испитивача по тематским областима које
се обрађују на испитним роковима за полагање стручног испита за испитивача у
организацији Агенције. Циљ рада је унапређење процеса рада испитивача и
повећање њихових компетенција за успешно учешће у спровођењу возачког испита
и њихове улоге у процесу обуке кандидата за возаче.

5

Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10 и 101/11)
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2.

ПРОЦЕС ОСПОСОБЉАВАЊА ИСПИТИВАЧА НА ВОЗАЧКИМ
ИСПИТИМА

Процес лиценцирања испитивача састоји се од полагања стручног испита који се
полаже пред испитном комисијом Агенције за безбедност саобраћаја и обухвата
полагање теоријског и практичног дела из области утврђених у Програму за
полагање стручног испита за испитиваче. За све кандидате који су положили
теоријски део (у највећој мери изласком на више испитних рокова) и тиме стекли
услов да полажу практични део стручног испита, организовано је полагање
практичног дела стручног испита.
Теоријски део стручног испита састоји се од 140 испитних питања којима је
обухваћено седам области и то:
• Саобраћајна етика, 10 питања;
• Саобраћајна психологија, 15 питања;
• Педагогија и андрагогија, 15 питања;
• Безбедност друмског саобраћаја, 20 питања;
• Прописи о безбедности саобраћаја, 60 питања;
• Возила, 10 питања и
• Теорија извођења радњи возилом у саобраћају на путу (ТИР), 10 питања.
Кандидат је положио стручни испит ако је на теоријском делу стручног испита
добио оцену „положио“ (ако је освојио најмање 80% од укупног броја предвиђених
бодова – појединачно из сваке области) и на практичном делу стручног испита
добио оцену „задовољио“ (ако је био успешан у свим садржајима за које је вршено
вредновање и оцењивање).
Табела 1. Број издатих лиценци по годинама

Година
2013
2014
2015

Број издатих лиценци
14
627
130

Од почетка процеса лиценцирања испитивача, па до краја 2015. године
организовано је укупно 53 стручна испита, при чему је укупно издата 771 лиценца.
3.

РЕЗУЛТАТИ СТРУЧНИХ ИСПИТА У ПЕРИОДУ 2013-2014. ГОДИНА

Анализа полагања теоријског дела стручног испита извршена је на узорку који
обухвата око 260 кандидата, узимајући у обзир да су ту урачунати и кандидати који
су више од једног пута приступили полагању теоријског дела. Анализом је
обухваћено седам испитних рокова који су били организовани током 2013. и 2014.
године и то у Београду, Нишу и Новом Саду. Анализирани узорак изабран је из
разлога што обухвата испитне рокове који су организовани на самом почетку
процеса лиценцирања па су кандидати за испитиваче имали минимална сазнања и
искуства о начину полагања стручног испита, као и испитне рокове који су
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организовани у периоду када се појавио највећи број кандидата за стицање лиценце
за испитивача.
На основу резултата полагања теоријског дела испита у првом испитном року на
који је приступило 12 кандидата, може се закључити да су два кандидата положила
теоријски део испита у целости, док преосталих десет кандидата није положило, тј.
нису остварили 80% тачних одговора појединачно из сваке области. Највећи број
кандидата који нису положили испит, није положило област Педагогија и
Андрагогија, и то 10 кандидата. Област Саобраћајна психологија није положило
девет кандидата, области Безбедност и Возила по пет кандидата, област Прописи
четири кандидата, док по три кандидата није положило области Етику и ТИР. Један
кандидат није положио једну област, четири кандидата није положило две области,
два кандидата нису положила пет области и један кандидат није положио шест
области. Ни једну област на теоријском делу стручног испита за испитиваче нису
положила два кандидата.
Највећа просечна оцена изражена процентима у овом испитном року за све
кандидате је из области Етика (86,7%), док је најмања из области Саобраћајна
психологија (62,7%) и Педагогија и андрагогија (66,1%). Просечна оцена за области
Прописи и ТИР је преко 80%, док је за области Безбедност и Возила око 75%.
У наредној табели (Табела 2.) приказане су вредности просечних оцена по
областима у анализираним роковима.
На основу анализираних тестова са испитних рокова, може се закључити да је
мали број кандидата положио свих седам области приликом првог изласка на
теоријски део испита, а да је највећи број кандидата положио теоријски део испита
у целости изласком на више испитних рокова.
Табела 2. Просечне оцене свих области по испитним роковима

Рок/област

Етика
(%)

Саоб.
псих.
(%)

Педагог
и андраг.
(%)

Безбед.
(%)

Прописи
(%)

Возила
(%)

ТИР
(%)

Рок 1

86,7

62,2

66,1

76,7

80,4

74,2

83,3

Рок 2

80,0

62,3

66,7

85,8

81,4

71,7

90,0

Рок 3

95,0

80,0

77,8

90,0

79,7

83,3

86,7

Рок 21

72,1

76,3

78,7

80,0

84,6

79,6

80,4

Рок 22

67,7

77,5

71,7

80,9

83,3

80,6

84,0

Рок 39

67,6

78,6

68,4

64,0

76,7

76,9

68,6

Рок 41

72,0

76,5

71,7

69,0

77,1

77,3

75,1

Просечна
оцена

72,9

75,4

72,4

77,2

81,4

78,9

80,3

У овом раду посебан осврт је дат на анализу успешности из области Безбедност
саобраћаја, Прописи и Теорија извођења радњи возилом. За лиценцираног
испитивача су важне све области рада, али посебно се могу издвојити наведене
области јер имају велики утицај да кандидат преко испитивача стекне потребна
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теоријска и практична знања и вештине за самостално и безбедно управљање
возилом у саобраћају као и то да испитивач на прави начин врши оцењивање и
вредновање кандидата.
На основу добијених резултата просечна оцена добијена за област Безбедност
саобраћаја износи 77,2%, док је просечна оцена за област Теорија извођења радњи
возилом 80,3%. У односу на неке друге области попут Етике, Саобраћајне
психологије и Педагогије и андрагогије поменуте области имају боље просечне
вредности оцена, док је вредност просечне оцене из области Прописа најбоља и
износи 81,4%.
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Слика 1. Графички приказ просечних оцена свих области по испитним роковима

На слици 1 графички су приказани резултати по изабраним испитним роковима
у виду просечних оцена изражених процентима по областима. На основу дијаграма
може се закључити да су најизраженије разлике у успешности по роковима за
области Етика и Безбедност саобраћаја. Најуспешнија оцена добијена у
анализираним роковима везана је за област Прописи (81,4%). Са друге стране,
најмања разлика по испитним роковима у погледу успешности је уочена за исту
област – Прописи. Зато се може закључити да је константност знања испитивача
најизраженија у области Прописи, док је у свим другим областима знање
променљиво и у многим примерима недопустиво мало, с обзиром на значај улоге
испитивача у процесу обуке кандидата, а посебно реализације возачког испита.
Трећи рок теоријског дела стручног испита је био најуспешнији у односу на
друге анализиране рокове, у већини тематских области. Са друге стране, испитивачи
су били најмање успешни на последња два анализирана рока (рок 39 и рок 41).
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Разлике у успешности су изражене и у области Теорија извођења радњи возилом
која је такође веома важна у процесу лиценцирања испитивача.
4.

СЕМИНАРИ УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА

Након стицања лиценце, у периоду од пет година, колики је и период важења
лиценце, лиценцирани испитивачи су у обавези да унапређују знања стечена у
процесу добијања лиценце. У ту сврху, Агенција за безбедност саобраћаја
организује семинар унапређења знања најмање једном у току календарске године, а
у складу са планом који, полазећи од броја испитивача који имају право на
продужење лиценце и обима области и питања која ће се разматрати на семинару,
одреди Агенција. Сваки семинар унапређења знања мора садржати најмање две
области из Програма обавезних семинара унапређења знања за испитивача.
Семинари се организују као једнодневни у обиму који не прелази осам наставних
часова дневно, при чему за сваку предвиђену област мора бити планиран најмање
један наставни час.
Теме на семинарима из области Прописа односе се на новине у домаћим и
међународним прописима и стандардима у области оспособљавања кандидата за
возаче и полагања возачког испита, новине везане за вођење евиденција и сл. Из
области Безбедност саобраћаја обрађују се теме које се односе на факторе који утичу
на понашање човека у саобраћају и факторе који директно утичу на способности
возача у саобраћају, теме везане за анализу утицаја основних пропуста учесника у
саобраћају у настанку саобраћајних незгода као и превентива и модели за
унапређење безбедности саобраћаја. Такође, теме које се обрађују на семинарима
морају бити у складу са актуелним проблемима и стањем безбедности саобраћаја,
анализом обуке возача и резултата успешности кандидата за возаче, последицама на
целокупан систем саобраћаја, могућностима унапређења и улогом лиценцираних
испитивача у овом процесу.
Пре полагања испита провере знања, лиценцирани испитивач у периоду од пет
година пре обнављања лиценце, мора присуствовати на најмање пет обавезних
семинара унапређења знања. У обавези је да сваке календарске године присуствује
најмање на једном семинару унапређења знања и то најмање два пута извођењу
садржаја из сваке од девет области из Програма обавезних семинара унапређења
знања за испитивача.
Агенција за безбедност саобраћаја је почетком новембра 2015. године почела са
спровођењем првих семинара унапређења знања за лиценциране испитиваче а
према Правилнику о програму за полагање стручног испита за испитивача,
програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања стручног испита и
испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача
(„Службени гласник РС”, бр. 21/2012).
Семинари унапређења знања су организовани на територији Републике Србије и
то у Београду, Нишу, Новом Саду, Сомбору, Смедереву, Врњачкој Бањи и на
Златибору. До краја 2015. године организовано је 14 семинара.
Анализом је обухваћено 408 испитивача, који су присуствовали на неком од 14
семинара у периоду од 07. новембра до краја децембра 2015. године. Семинари су
конципирани тако да се кроз активну наставу и двосмерну комуникацију анализира
одређена тема која је прописана програмом обавезних семинара унапређења знања
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за испитивача кроз различите области. Такође, испитивачи имају могућност размене
знања и искуства у погледу оцењивања кандидата на возачком испиту, имајући у
виду међусобне разлике у начину оцењивања између испитивача, као и усклађеност
са прописаним начином оцењивања према одговарајућим подзаконским актима.
Сви лиценцирани испитивачи су попуњавали улазни тест који је осмишљен тако
да полазнике семинара уведе у тему семинара, да истакне значајне информације на
задату тему, као и да полазници семинара изврше самопроцену својих знања.
Улазни тест састоји се од 15 питања при чему свако питање има четири понуђена
одговора, од којих је један одговор тачан.
Под конфликотом у саобраћају сматра се?

Највећи број незгода са настрадалим лицима у раскрсници
препознат је као?

35,8%
46,4%
53,6%

64,2%

Проценат тачних одговора

Проценат нетачних одговора

Проценат тачних одговора

Проценат нетачних одговора

Слике 2 и 3. Проценат тачних одговора на питања „Шта се сматра конфликтом у
саобраћају“ и „Највећи број саобраћајних незгода препознат је као следећа врста (вид)
саобраћајне незгоде“

На пример, тачан одговор на питање „Која саобраћајна ситуација се сматра
конфликтом?“ је „Конфликтом у саобраћају се сматра саобраћајна ситуација у
којој се два или више учесника у саобраћају приближавају један другом, тако да је
„судар“ неизбежан ако се њихово кретање не промени.“ Тачан одговор на ово
питање је дало око 36% испитивача. Дакле, више од половине испитивача није знало
одговор на поменуто питање. Други карактеристичан пример из области
безбедности саобраћаја се може препознати у примеру датих одговора на питање
„Које су најчешће врсте саобраћајни незгода са настрадалим лицима у
раскрсници?“. Као одговори понуђене су следеће врсте саобраћајних незгода: (1)
обарање или гажење пешака, (2) бочни судари, (3) судари при вожњи у истом смеру
и (4) остале врсте незгода. Тачан одговор на постављено питање је да су најчешће
врсте саобраћајних незгода са настрадалим лицима у раскрсницама „бочни судари“.
Проценат испитивача који је тачно одговорио на постављено питање је око 54%, док
је нетачан одговор у виду „обарања или гажења пешака“ дало око 46% испитивача.
Структура датих одговора на ово питање је једноставна, јер су се испитивачи пре
свега двоумили између одговора „бочни судар“ и „обарање или гажење пешака“.
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Током вожње уверавање треба да се врши?

Код извођења полигонске радње "Кочење и заустављање" у
возилу Б категорије, на месту са дуплим командама мора
седети?

45,1%

40,8%

54,9%
59,2%

Проценат тачних одговора

Проценат нетачних одговора

Проценат тачних одговора

Проценат нетачних одговора

Слике 4 и 5. Проценат тачних (нетачних) одговора на питања „Током вожње
уверавање треба да се врши?“ и „Приликом извођења полигонске радње „кочење и
заустављање“ у моторном возилу Б категорије на месту са дуплим ножним командама
мора седети?“

Карактеристична питања са „малим“ процентом тачних одговора су и „Када
треба да се врши уверавање од стране возача (кандидата) у току вожње?“ и питање
везано за извођење полигонске радње „Кочење и заустављање“. Структура датих
одговора на питање везано за „уверавање“ је разуђена јер су се испитивачи
двоумили између сва четири понуђена одговора. Ипак највећи проценат датих
одговора је тачан и износи око 55%, али забрињава чињеница да је нетачан одговор
на постављено питање дало 45,1% испитивача. „Мали“ проценат тачних одговора
дат је и на питање везано за обавезно присуство испитивача у возилу Б категорије
приликом извођења полигонске радње „Кочње и заустављање“. Чак 175 испитивача
је одговорило да приликом извођења поменуте радње у возилу може бити само
испитивач из правног лица иако је тачан одговор да то може бити један од
испитивача, дакле не само испитивач из правног лица.
5.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА И ЗАКЉУЧАК

На основу успешности – просечне оцене испитивача по анализираним роковима,
утврђено је да је ниво знања веома различит у зависности од једног до другог
испитног рока. Анализом датих одговора на поједина питања са улазног теста из
области Безбедност саобраћаја, Прописи и Теорија извођења радњи возилом,
утврђено је да је ниво знања испитивача нижи од очекиваног, што је посебно
забрињавајуће с обзиром на значај тема, посебно из угла будућих возача –
самосталних учесника у саобраћају. Овакав закључак упућује на неопходност
унапређења процеса лиценцирања испитивача, посебно у делу унапређења њихових
знања и компетенција за обављање послова испитивача, али и доношења коначне
одлуке да ли је кандидат спреман да самостално учествује у саобраћају као возач
моторног возила или није.
Посебно се издваја потреба за повећањем квалитета тема које се обрађују у
областима: Безбедност саобраћаја и Теорија извођења радњи возилом (АБС, 2015).
Неопходно је и константно унапређење знања како предавача на семинарима тако и
испитивача који имају професионалну обавезу праћења новина у области Прописа.
Велике разлике између датих тачних одговора на питања указују на велике
разлике између испитивача. Ово се може довести у везу са различитим
критеријумима који владају на полагањима возачког испита, што указује да је
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степен валидности и стандардизованости возачког испита у Србији низак, јер
велики део успешности кандидата за возача на возачком испиту зависи од
испитивача. Није реално да кандидат за возача који полаже возачки испит код
испитивача који не влада довољним нивоом знања у појединим областима буде
квалитетно оцењен и квалификован за будуће самостално учешће у саобраћају.
Константна едукација лиценцираних испитивача током петогодишњег периода
свакако ће допринети унапређењу знања и усаглашавању критеријума испитивача
на возачком испиту, а на тај начин ће се и степен валидности и стандардизованости
возачког испита у Србији подићи на знатно виши ниво.
Резултати и анализе су порука и за Агенцију за безбедност саобраћаја која
управља облашћу оспособљавања, лиценцирања и унапређења знања испитивача,
која указује на сталну потребу побољшања овог процеса. Побољшање се пре свега
мора усмерити ка темама које обрађују области: безбедност саобраћаја и теорија
извођења радњи возилом, а ради постизања веће стандардизације, намеће се област
Методика и техника оцењивања кандидата на возачком испиту и квалитет у раду.
Добар пример су теме обрађене у последње објављеном приручнику Унапређења
знања за лиценциране инструкторе – испитиваче, у ком су обрађене теме о
безбедном саобраћају у раскрсници (АБС, 2015).

6.

ЛИТЕРАТУРА
[1] Агенција за безбедност саобраћаја, (2013). Приручник за лиценцирање кадрова у
процесу оспособљавања кандидата за возаче, Београд.
[2] Агенција за безбедност саобраћаја, (2015). Приручник за семинар унапређења знања
за лиценциране инструкторе-испитиваче, Београд.
[3] Агенција за безбедност саобраћаја, (2015). Fact Sheet: Специфичности саобраћајних
незгода у раскрсницама, интернет страница, http://www.abs.gov.rs/pregledni-izvestaji.
[4] Антић, Д., Симоновић, М., Карличић, С., (2015). Процес лиценцирања испитивача
на возачком испиту у Републици Србији са анализом начина оцењивања
полигонских радњи лиценцираних испитивача.
[5] Правилник о програму за полагање стручног испита за испитивача, програму и
роковима за одржавање семинара, начину полагања стручног испита и испита
провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача. „Сл.
гласник РС“ бр. 21/12.
[6] Правилник о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита,
вођењу и роковима чувања евиденција о возачком испиту и условима које мора да
испуни возило на којем се обавља возачки испит, „Сл. гласник РС“ бр. 93/13, 116/13,
108/14 и 36/15
[7] Закон о безбедности саобраћаја на путевима (ЗоБС), (2009). „Сл. гласник РС“ бр.
41/09, 53/10, 101/11, 32/2013 и 55/2014.
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ПРИМЕНА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ПРЕМА
МАЛОЛЕТНИЦИМА ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ
БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У
КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ
USE OF CRIMINAL SANCTIONES AGAINST JUVENILES FOR
OFFENCES AGAINST PUBLIC TRAFFIC SAFETY ON THE ROADS
OF KOLUBARA DISTRICT
Драган Обрадовић1
Резиме: Кривична дела против безбедности јавног саобраћаја су специфична казнена дела
која представљају озбиљан друштвени проблем у Републици Србији, али и глобално.
Применом уобичајених казни - кривичних санкција у области саобраћаја тешко се може
постићи превенција саобраћајних незгода, јер се често ради о тзв. ситуационим кривцима који
кривична дела претежно чине из нехата. Посебно то се односи на малолетне учиниоце
кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја. Потреба да се на други начин
приступи јачању одговорности учинилаца ових кривичних дела у односу на пунолетне
учиниоце кривичних дела из ове групе а да се генерално-превентивно делује на малолетне
учиниоце ових кривичних дела али и на друге учиниоце кривичних дела, захтева да се у
систему кривичних санкција већи значај да примени васпитних мера, али и мера безбедности
према овој категорији учинилаца кривичних дела. То су мере које би могле да буду
примењиве за скоро све случајеве извршења кривичних дела против безбедности јавног
саобраћаја осим оних најтежих, драстичних ситуација када би малолетници извршили
кривична дела под дејством алкохола односно психоактивних контролисаних супстанци и
том приликом проузроковали најтеже смртне последице по друге учеснике у саобраћају. У
овом раду представили смо кривичне санкције које се примењују односно могу применити
према малолетним учиниоцима кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја.
Посебну пажњу смо обратили на изрицање ових санкција у односу на малолетне извршиоце
кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја на подручју колубарског округа.

1
др, Обрадовић Драган, судија, Виши суд у Ваљеву, ул. Карађорђева 48, Ваљево, Република Србија, email: dr.gaga.obrad@gmail.com
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ПРИМЕНА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА
ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ

Кључне речи: кривична дела, малолетници, кривичне санкције, васпитне мере, мере
безбедности
Abstract: Criminal offenses against public traffic safety are specific criminal acts which constitute
a serious social problem in the Republic of Serbia, but also globally. By applying the usual penalties
- criminal sanctions in the field of transport is difficult to achieve the prevention of traffic accidents,
as it often is called. situational culprits of crimes primarily consist of manslaughter. In particular,
this applies to juvenile offenders against public traffic safety. The need to otherwise responsible
approaches to strengthening student of these offenses in relation to adult offenders in this group and
the general preventive works on juvenile perpetrators of these crimes but also to other offenders,
requires that the system of criminal sanctions increasing importance to the implementation of
corrective measures, but also measures of security to this category of offenders. That measures that
could be applicable for almost all cases of the commission of offenses against public traffic safety
but the most serious, drastic situation when juveniles committed crimes under the influence of
alcohol or psychoactive controlled substances and on that occasion caused the death the hardest
consequences for the other participants in traffic. In this paper we present the criminal sanctions to
be applied and can be applied to juvenile offenders against public traffic safety. Special attention
was given to the imposition of sanctions in relation to juvenile offenders against public traffic safety
in the area of the Kolubara district.
Keywords: crimes, juvenile, criminal penalties, educational measures, security measures

1.

УВОД

У последњих више од десет година према званичним подацима група кривичних
дела против безбедности јавног саобраћаја налази се на другом месту по броју
пријављених, оптужених односно осуђених учинилаца кривичних дела у структури
свих група кривичних дела када су у питању пунолетни учиниоци кривичних дела.
Када су у питању малолетни учиниоци кривичних дела из групе против безбедности
јавног саобраћаја ситуација је нешто другачија. Кривична дела из ове групе која
малолетници чине на годишњем нивоу нису толико изражена. Она су посматрано
од почетка примене новог Закона о безбедности саобраћаја (даље: ЗБС) 2, тачније
од 1.1.2010. године у групи свих кривичних дела која малолетници чине на петом
месту.
У својству учесника у саобраћају деца најчешће када крше прописе чине
саобраћајне прекршаје. О њима, као учесницима у саобраћају се не размишља много
док се не појаве као учесници саобраћајне незгоде, било као возачи односно као
оштећени (жртве). Да бисмо могли да анализирамо пропусте деце у саобраћају које
су начинили као возачи, у најкраћој мери осврнућемо се и на одредбе важећег
прописа који се односи на децу – Закона о малолетним учиниоцима кривичних
дела и кривичноправној заштити малолетних лица (даље: ЗМ) 3, који у својим
одредбама предвиђа значајне новине када су деца у питању.
Циљ нам је да у овом раду укажемо на примену кривичних санкција према
малолетним учиниоцима кривичних дела из групе против безбедности јавног

2 Закон о безбедности саобраћаја („Сл.гласник РС“ бр.41/09 од 2.6.2009. године, ступио на снагу
10.6.2009. године, почео са применом 11.12.2009. године), 53/10, 101/11,32/13,55/14.
3 Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица
(„Сл.гласник РС“ бр.85/05 почео са применом 1.1.2006. године).
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саобраћаја. Немамо претензије да у једном раду ограниченог обима можемо да
направимо свеобухватну анализу, већ само у одређеној мери најважнију анализу.
2.

ВАЖЕЋЕ ЗАКОНОДАВСТВО У ОДНОСУ НА МАЛОЛЕТНИКЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Према одредбама ЗМ малолетник је лице које је у време извршења
кривичног дела навршило 14 година, а није навршило 18 година. Млађим
малолетником сматра се лице које је у време извршења кривичног дела навршило
14, а није навршило 16 година, док је старији малолетник лице које је у време
извршење кривичног дела навршило 16, а није навршило 18 година.
ЗМ искључује могућност изрицања кривичних санкција према деци - лицима
која у време извршења противправног дела које је у закону предвиђено као
кривично дело нису навршила 14 година. Такође, ЗМ прописује да се
малолетницима за учињена кривична дела могу се изрећи васпитне мере, казна
малолетничког затвора и мере безбедности предвиђене чланом 79. Кривичног
законика, осим забране вршења позива, делатности или дужности. Млађим
малолетницима могу се изрећи само васпитне мере а старијим малолетницима могу
се изрећи пре свега васпитне мере, а изузетно и казна малолетничког затвора. Под
условима предвиђеним ЗМ малолетницима се могу изрећи мере безбедности.
Васпитне мере су: мере упозорења и усмеравања: судски укор и посебне обавезе;
мере појачаног надзора: појачан надзор од стране родитеља, усвојиоца или стараоца,
појачан надзор у другој породици, појачан надзор од стране органа старатељства,
појачан надзор уз дневни боравак у одговарајућој установи за васпитавање и
образовање малолетника и заводске мере: упућивање у васпитну установу,
упућивање у васпитно-поправни дом, упућивање у посебну установу за лечење и
оспособљавање.
Према малолетницима могу се применити један или више васпитних налога за
кривично дело за које је прописана новчана казна или казна затвора до пет година.
У питању су тзв. парасанкције чија је сврха да се не покреће кривични поступак
према малолетнику или да се обустави поступак, односно да се применом васпитног
налога утиче на правилан развој малолетника и јачање његове личне одговорности
како убудуће не би чинио кривична дела.
Васпитни налози су: поравнање са оштећеним како би се накнадом штете,
извињењем, радом или на неки други начин отклониле, у целини или делимично,
штетне последице дела; редовно похађање школе или редовно одлажење на посао;
укључивање, без накнаде, у рад хуманитарних организација или послове
социјалног, локалног или еколошког садржаја; подвргавање одговарајућем
испитивању и одвикавању од зависности изазване употребом алкохолних пића или
опојних дрога; укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој
здравственој установи или саветовалишту.
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3.

СТАТИСТИКА МАЛОЛЕТНИЧКОГ ПРАВОСУЂА И БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА

Статистика показује да се у нашој земљи број саобраћајних незгода смањује. До
2010. године у просеку годишње се догађало више од 60.000 саобраћајних незгода
у којима 800 лица изгуби живот, највише страдалих је било у старосној доби од 18
до 25 година. Деца су била најрањивија категорија и представљала су 10% свих
страдалих учесника у саобраћају4. У периоду 2006-2010. година у саобраћају у
Републици Србији погинуло је 151 дете, а чак 9.044 њих задобило неку врсту
повреде. Као пешаци погинуло је 62 деце, а повређено је 3.647 деце5.
Саобраћајне незгоде спадају у пет најчешћих узрочника смрти деце у свету.
Последице страдања деце за једно друштво су несагледиве, у друштвеном, али и у
економском погледу. Ипак, у периоду 2010-2014. године број настрадале деце у
саобраћајним незгодама код нас је у сталном паду (2010 – 25, 2011 – 20, 2012 – 16,
2013 – 11). У 2014. години, на путевима и улицама Републике Србије у
саобраћајним незгодама живот је изгубило 10-оро деце, - најмање страдања од када
се статистика саобраћајних незгода систематски прати6.
4.

МАЛОЛЕТНИЦИ – ИЗВРШИОЦИ КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРОТИВ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Према подацима Републичког завода за статистику7 у погледу поднетих
кривичних пријава према малолетницима због извршених кривичних дела из
појединих група кривичних дела према систематици Кривичног законика (даље:
КЗ), кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја учињена од
стране малолетника су у укупном броју свих поднетих кривичних пријава на петом
месту у периоду 2010. - 2014. година. У погледу поднетих оптужења – предлога за
изрицање кривичних санкција према малолетницима од стране надлежних јавних
тужилаца и изречених кривичних санкција према систематици КЗ у периоду 2010. –
2013. године ова група кривичних дела односно малолетници којима су изречене
одговарајуће санкције је на петом месту, а 2014. године на седмом месту8.
Tоком 2014. године на територије Републике Србије поднето је 70 кривичних
пријава за кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја учињена од
стране малолетника: 61 за кривично дело угрожавања јавног саобраћаја (у основном
или квалификованом облику – чл.289 или 297 КЗ) а 9 за кривично дело угрожавање
саобраћаја опасном радњом и средством (чл.290 КЗ).
После спроведеног припремног поступка у 40 предмета надлежни јавни тужиоци
су поднели предлоге већу за изрицање кривичних санкција према малолетницима,
којима је изречено укупно 33 кривичних санкција и то 31 због кривичног дела
4 Билтен Агенције за безбедност саобраћаја број 2/2011
5 Агенција за безбедност саобраћаја, Билтен 3-4, Тема бр.4.: Пешаци,повећано страдање, анализе,
законске обавезе,апели, савети... и тема бр.3.: Деца у саобраћају; преузето са сајта
http://www.abs.gov.rs/doc/Bilten_No.3-4. дана 24.10.2012.
6 Агенција за безбедност саобраћаја, Статистички извештај о стању безбедности саобраћаја у Републици
Србији 2014. преузето са сајта http://www.abs.gov.rs/doc/ . дана 5.1.2016.
7
Саопштење Републички завод за статистику бр. 191 год LXV, 15.7.2015 Статистика правосуђа
8
Саопштење Републички завод за статистику бр. 191 год LXV, 15.7.2015 Статистика правосуђа
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угрожавања јавног саобраћаја (у основном или квалификованом облику – чл.289 или
297 КЗ) а 2 кривичне санкције су изречене за кривично дело угрожавање саобраћаја
опасном радњом и средством (чл.290 КЗ).
Само 1 кривично дело је извршено од стране малолетнице – женски пол,
кривично дело угрожавање јавног саобраћаја, док су сва остала кривична дела
извршили дечаци – малолетници.
Само у једном случају према малолетнику је изречена заводска васпитна мера –
упућивање у васпитно поправни дом, док су у свим осталим случајевима изречене
васпитне мере упозорења и усмеравања односно појачаног надзора.
У 2 случаја према малолетницима су изречене мере безбедности забране
управљања моторним возилом.
5.

КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ ИЗРЕЧЕНЕ МАЛОЛЕТНИЦИМА ЗА
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА
У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ
А. Истраживање стања у пракси
1.

Узорак, временски и просторни оквир истраживања

За потребе овог рада извршено је истраживање случајно формираног узорка
правоснажно завршених предмета према малолетницима за кривична дела из групе
против безбедности саобраћаја у периоду од 2010. до 2014. године из надлежности
Вишег суда у Ваљеву и Вишег јавног тужилаштва у Ваљеву (даље: ВЈТ). То је
подручје шест општина које обухватају територију Колубарског управног округа –
Ваљево, Уб, Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, кроз које подручје делимично
пролази Ибарска магистрала – једна од најважнијих саобраћајница у нашој земљи.
Ови предмети чинили су у посматраном периоду просечно по години од 1% до
8% од примљених првостепених малолетничких кривичних предмета у Вишем суду
у Ваљеву, зависно од година у том периоду9.
Допунски су коришћени подаци из званичних евиденција ВЈТ у Ваљеву које је
надлежно за покретање кривичних поступака према малолетницима и после
окончаног припремног поступка за стављање предлога за изрицање кривичних
санкција према малолетницима за кривична дела из главе против безбедности јавног
саобраћаја.
Период од 2010. године до краја 2014. године одабран је због тога што је нови
Закон о безбедности саобраћаја донет 2009. године почео да се примењује крајем
децембра 2009. године, али су као посматрани период узете пуне године.
2.

Активности Вишег јавног тужилаштва

У односу на укупан број примљених кривичних пријава за сва кривична дела
која су извршили малолетници на подручју Колубарског управног округа, кривична
Према подацима из статистике Вишег суда у Ваљеву највише првостепених малолетничких предмета
за кривична дела из групе против безбедности саобраћаја у периоду од 2010. до 2014. године примљено
је 2014. године: 4 предмета, а најмање 2012 године: 1 предмет - необјављено
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дела против безбедности јавног саобраћаја на путевима су у периоду од 2010. до
2014. године у раду у ВЈТ процентуално од 0,4%-4%. Најмање кривичних пријава
за кривична дела из ове групе према броју пријављених малолетника примљено је
2014. године – 1 (0,40%), а највише 2012. године – 9 (4,00%)10.
Према подацима из ВЈТ у укупном броју примљених пријава за сва кривична
дела учињена од стране малолетника, кривична дела против безбедности јавног
саобраћаја која су извршили малолетници су била малобројна. У посматраном
периоду примљено је свега 22 кривичне пријаве за ова кривична дела (најмање 2014.
године, када је поднета само једна пријава). При томе, годишње је примано
просечно око 180 кривичних пријава за сва кривична дела која су извршили
малолетници, а било је око 240 пријављених малолетника.
У поменутом периоду преовлађује кривично дело тешко дело против
безбедности јавног саобраћаја (чл.297. КЗ) - поднете су кривичне пријаве према 13
учинилаца (све мушког пола), а за кривична дела угрожавање јавног саобраћаја –
чл.289. КЗ поднете су кривичне пријаве према 9 учинилаца (од тога 1 женског пола).
У два случаја поред кривичног дела тешко дело против безбедности јавног
саобраћаја (чл.297. КЗ) поднете су и кривичне пријаве за кривично дело: непружање
помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди (чл. 296). Како се види, скоро
искључиво учиниоци кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја су
малолетници мушкарци - претежно возачи моторних возила, али и возачи бицикла
са мотором, мопеда и бицикла.
Од укупног броја примљених кривичних пријава за кривично дело из члана 289.
КЗ – 9 у ВЈТ по основу примене члана 58 ЗМ одбачено је 6 (66,67%) кривичних
пријава. То је примена процесних могућности јавног тужиоца за малолетнике
којима се постиже избегавање покретање кривичног поступка према малолетнику
на основу разлога целисходности - могућност да се не покрене поступак према
малолетнику с обзиром на природу кривичног дела (за кривична дела за која је
прописана казна затвора до пет година или новчана казна) и околности под којима
је дело учињено, ранији живот малолетника и његова лична својства. У једном
случају ВЈТ је применио васпитни налог – могућност да не покрене кривични
поступак према малолетнику јер се овај извинио оштећеном који је то прихватио. У
два случаја после спроведеног припремног поступка према малолетнику због
кривичног дела угрожавање јавног саобраћаја дошло је до обуставе поступка из
разлога целисходности.
Код кривичних дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана
297. КЗ одбачаји кривичних пријава су били ређи (у 7 предмета - 59,1% од укупног
броја поднетих пријава за ова кривична дела), што је очекивано, јер се ради о
кривичним делима код којих су узгредно остварене тешке последице. Од тог броја
одбачаји су били у 2 случаја због тога што су извршиоци кривичних дела били
кривично неодговорни - млађи од 14 године. У преосталих 5 предмета разлог је била
целисходност – могућност да се не покрене поступак према малолетнику с обзиром
на природу кривичног дела и околности под којима је дело учињено, ранији живот
малолетника и његова лична својства.
У посматраном периоду, у ВЈТ, није примљена ниједна кривична пријава против
малолетника због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја
квалификовано смрћу лица из чл. 297. ст. 2.КЗ. нити је предлагано одређивање
10
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притвора према малолетницима због извршених појединих кривичних дела из ове
групе.
3.

Карактеристике вођених кривичних поступака

Поступање Вишег суда у Ваљеву у кривичним поступцима према
малолетницима који се воде за кривична дела из групе против безбедности јавног
саобраћаја - угрожавање јавног саобраћаја или тешко дело против безбедности
јавног саобраћаја анализирали смо на укупно 12 предмета, непосредним увидом у
правоснажне предмете. Избор је обухватио све предмете у којима је после
спроведеног припремног поступка био поднет предлог за изрицање кривичне
санкције према малолетним учиниоцима кривичних дела из групе против
безбедности јавног саобраћаја. Радило се у свим случајевима о кривичним делима
тешко дело против безбедности јавног саобраћаја у различитим облицима, увек
праћена тешким телесним повредама (чл. 297. ст. 1 у вези чл. 289 ст. 1. и чл. 297. ст.
3 у вези чл. 289 ст. 3 у вези ст.1.КЗ). Разлика је била у погледу правне квалификације
која се тицала облика виности које је малолетницима стављен на терет – да ли су
кривична дела извршила са умишљајем или из нехата. За разјашњење ових
кривичних дела било је неопходно спроводити вештачења, медицинске али и
саобраћајне струке.
Најзначајнија карактеристика, поред објективне малобројности кривичних дела
из ове групе која су извршили малолетници, је да од стране малолетника није било
извршено ниједно кривично дело са најтежом – смртном последицом.
Подаци из судских предмета указивали су да је само у једном од свих поменутих
дванаест предмета малолетни учинилац управљао моторним возилом под утицајем
алкохола, али су тада као последица наступиле тешке односно лаке телесне повреде
појединих сапутника у возилу тог малолетника.
Кључне неправилности као преовлађујући узрок саобраћајне незгоде које су
проузроковали малолетници у посматраном периоду су: вожња недозвољеном
брзином, претицање на неиспрекиданој линији, пропуст да се креће десном страном
односно што ближе десној ивици коловоза односно да се други учесник у саобраћају
обавести о намери да се скрене улево и све то у корелацији са управљањем
моторним возилом „Б“категорије пре стицања права на управљање моторним
возилом. У појединачним случајевима констатовани су и други пропусти од стране
возача мопеда, бицикле са мотором, бицикла с тим што је и у тим случајевима
доминанатан узрок вожња неприлагођеном брзином условима пута.
Слично показатељима из кривичних пријава, а и у складу са општим
криминолошким сазнањима, као извршиоци су преовлађивали малолетници мушкарци. Није било вођења кривичних поступака за кривична дела из ове према
малолетницама – особама женског пола.
У погледу броја извршених кривичних дела, у дванаест анализираних судских
предмета било је суђено за четрнаест извршених кривичних дела (у два случаја у
питању је било и кривично дело непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној
незгоди које је извршено у стицају са појединим кривичним делом из групе против
безбедности јавног саобраћаја).
Ни у једном од ових поступака није био одређиван притвор као најтежа мера за
обезбеђење присуства малолетника нити је малолетник био смештен у другу
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породицу или стављен под надзор органа старатељства у било којој фази кривичног
поступка.
Исход правноснажно окончаних судских поступака било је доношење 6
васпитних мера из отворене заштите – појачан надзор органа старатељства (у 4
случаја) односно судски укор (у 2 случаја), док је у 6 случаја донето решење о
обустави кривичног поступка из разлога целисходности. У два случаја према
малолетнику је изречена и мера безбедности забрана управљања моторним
„Б“категорије.
а) Место и средство извршења кривичних дела
Подаци из судских списа омогућили су да се анализирају специфичности које се
тичу места извршења кривичних дела. Наравно, ово нису потпуно релевантни
подаци обзиром на податке о броју кривичних пријава које су поднете према
малолетницима ВЈТ у Ваљеву због кривичних дела из ове групе и обзиром на тзв.
левак – смањење броја тих предмета који после обраде у ВЈТ Ваљево стижу у суд.
Међутим, сматрамо да су подаци које смо анализирали у довољној мери релевантни
и да могу бити одређени путоказ у даљим истраживањима и побољшању рада у
различитим сегментима рада локалних самоуправа на побољшању стања
безбедности саобраћаја.
Највише кривичних дела из ове групе које су извршили малолетници догодило
се на подручју општине Уб - 5 кривичних дела, на подручју Лајковца - 3 и Љига - 2
кривична дела. На подручју Ваљева и Осечине у посматраном периоду малолетници
су проузроковали по једно кривично дело из ове групе. Само на подручју општине
Мионице није забележено ниједно кривично дело из ове групе проузроковано од
стране малолетника.
Када су у питању средства којима су извршена кривична дела из ове групе
утврдили смо да је 6 кривичних дела извршено путничким возилом, 3 бициклом са
мотором, 2 мопедом и 1 кривично дело је извршено бициклом.
б) Увиђај и ванредни технички преглед
Увидом у списе предмета констатовали смо да је у скоро свим предметима
полиција по налогу јавног тужиоца обавила увиђај, те да у списима постоје и
записници о увиђају поводом тих саобраћајних незгода. Само у једном случају који
је правноснажно окончан 2010.године а поводом саобраћајне незгоде из претходног
периода увиђај је обавио истражни судија надлежног суда јер се није знало ко је од
више лица управљао возилом у моменту када су припадници полиције стигли на
лице места. Резултати овог истраживања, указују да постоје разлике у квалитету
података садржаних у записнику о увиђају, вероватно због неједнаког радног
искуства припадника полиције.
Само у једном анализираном предмету са подручја Ваљева полиција је наредила
да се обави ванредни технички преглед возила која су учествовала у саобраћајној
незгоди. Међутим, оно што није добро је да је ванредни технички преглед возила
обављен површно, стереотипно, као и код пунолетних извршилаца кривичних дела,
јер овлашћени сервиси уз појединачне изузетке само констатују оштећења на возилу
и као закључак наводе да је возило технички неисправно, без суштинског
удубљивања у разлог неисправности појединог система на возилу. То отежава
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утврђивање стварног узрока неисправности Ако се ти подаци не утврде приликом
ванредног техничког прегледа или ако се не обезбеди чување возила које је
учествовало у саобраћајној незгоди под надзором овлашћених службених лица,
постоји озбиљна опасност да се компромитују резултати увиђаја и крајњи исход
кривичног поступка.
У свим анализираним случајевима констатовали смо да су приликом увиђаја
била присутна службена лица из полиције која су обавила криминалистичко
технички преглед лица места и сачинили одговарајуће скице односно
фотодокументације увиђаја (што је приложено списима).
в) Примена вештачења у кривичним поступцима
У зависности од врсте и тежине телесних повреда појединих учесника у
саобраћајној незгоди, постојања писане медицинске документације у списима или
документације коју током поступка доставе оштећени односно чланови њихових
породица, током истраге наређује се вештачење врсте, тежине телесних повреда и
механизма њиховог настанка. У пракси се најчешће јављала потреба за вештачењем
вештака – ортопеда и неуропсихијатара.
По правилу, после ових обављених вештачења предмети се достављају
вештацима саобраћајно-техничке струке. Утврдили смо да се вештачење ове врсте
редовно одређује када је бар један од учесника саобраћајне незгоде било путничко
возило и најчешће поверава вештаку појединцу. То је било у шест од дванаест
анализираних предмета (50%).
Помало изненађује резултат да су резултати вештачења прихваћени без
примедаба, као неспорни тако да је само у једном од случају вештак саобраћајне
струке који је био позван на главни претрес морао да уради допунски налаз и
мишљење. Ни у једном случају после главног претреса на којима су вештаци
саслушани није било одређено ново вештачење од стране другог вештака појединца
или од комисије вештака појединих установа – факултета.
г) Казнена политика
У погледу казнене политике за ова кривична дела која су извршили малолетници
констатовали смо да је подједнако заступљено изрицање васпитних мера из
отворене заштите и обустава кривичног поступка према малолетницима из разлога
целисходности. У четири предмета је изречена васпитна мера појачан надзор органа
старатељства – најтежа васпитна мера из отворене заштите која се може изрећи
према малолетнику, а у два случаја је изречена најблажа васпитна мера – судски
укор. Оваква казнена политика Вишег суда у Ваљеву је у складу са казненом
политиком надлежних судова у Србији за кривична дела угрожавања јавног
саобраћаја када су у питању малолетни учиниоци кривичних дела из ове групе.
6.

ЗАКЉУЧАК

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити
малолетних лица који се примењује десет година без измена и допуна и Закон о
безбедности саобраћаја који се примењује са изменама и допуна шест година
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представљају значајне новине и могућност на плану генералне и специјалне
превенције када су казнена дела уопште у питању (кривична дела и прекршаји).
Посебно, то се односи на групу кривичних дела против безбедности јавног
саобраћаја.
У раду смо представили валидне податке о изрицању кривичних санкција на
нивоу Републике Србије према званичним подацима у периоду 2010-2014. године у
односу на групу кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја.
Посебну пажњу смо посветили раду ВЈТ и Вишег суда у Ваљеву који поступају
у свим малолетничким предметима на подручју колубарског округа. Дали смо и све
званичне податке, које се односе на извршење кривичних дела из групе против
безбедности јавног саобраћаја на основу којих се може утврдити да су доминантни
извршиоци ових кривичних дела малолетници, узраста између 15-17 година, који
кривична дела из ове групе врше пре стицања права на управљање моторним
возилом „Б“категорије, којима се најчешће изричу васпитне мере појачан надзор
органа старатељства односно према којима се обуставља кривични поступак из
разлога целисходности.
Утврдили смо и да је на подручју општине Уб проузроковано највише кривичних
дела из ове групе на подручју колубарског округа, а да су после тога најризичнија
подручја општина Лајковац и Љиг.
Ови подаци могу да буду од значаја за припаднике саобраћајне полиције, али и
за све чиниоце локалне самоуправе који су у вези са овом проблематиком да учине
додатне напоре за повећање безбедности саобраћаја на свом подручју.
7.
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ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И УРЕЂЕЊА
ПРОСТОРА СА АСПЕКТА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
STRENGTHEN CAPACITY IN SPATIAL PLANNING FROM THE
TRAFFIC SAFETY ASPECT IN THE REPUBLIC OF SRPSKA
Миленко Џевер1, Бранкица Милојевић2, Мато Уљаревић3, Милија Радовић4
Резиме: У оквиру пројекта јачања капацитета јединица локалних самоуправа у области
безбједности саобраћаја чију реализацију је подржало Министарство управе и локалне
самоуправе а у организацији Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске у току
2015. г. одржане су радионице намијењене прије свега запосленим у јединицама локалне
самоуправе који су задужени за послове урбанизма и просторног уређења. Општи циљ
пројекта је био да се кроз реализацију различитих активности убрза прихватање и примјена
европских модела у креирању и спровођењу политика на локалном нивоу у области
безбједности саобраћаја, из чега су произашли и циљеви који се огледају у подизању укупног
нивоа знања и капацитета запослених у јединицама локалне самоуправе чиме се доприноси
остваривању њихове примарне улоге, пружање стручне подршке запосленим приликом
израде стратешких и спроведбених докумената просторног уређења, те приликом израде
техничке документације за путеве и јавне површине, подстицање сарадње различитих
организационих јединица у јединицама локалне самоуправе и веће укључивање грађана у
креирање програма и политика који доприносе безбједности саобраћаја у локалној заједници.
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Кључне речи: уређење простора, локална заједница, безбједност саобраћаја, јачање
капацитета
Abstract: In the last year (2015) Traffic safety agency Republic of Srpska with sponsorship by
Ministry Public Administration and Local Self- Government organized workshops with theme
„Strengthen capacity of local community in spatial planning from the traffic safety aspect“. This
workshops are one of activities in the project, which are implemented in Republic of Srpska last
three years ago. Adopting and application some European models in making and implementation
policies on local level in sector of traffic safety are defined like the primary aim. With primary, were
defined and the individual aims. Individual aims include action on several directions, like improving
of the knowledge level and capacity of employees in the government of local communities, because
development of the level knowledges of the employees are more ready for fulfilment of their primary
roles. Also, this workshops have the aim providing of professional supports to employees during
preparation documents of urbanism and spatial planning and particularly in the design of roads and
other public surfaces. After them, one of aims of this workshops are making of better communication
between different sectors in the local government and specially including more citizens, groups and
other in preparation programs and policies which develop traffic safety in local communities..
Keywords: urbanism, spatial planning, local community, traffic safety, strengthen capacity

1.

УВОД

Доношењем „Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске
2013-2022“, а у складу са дефинисаним активностима из Стратегије покренут је
процес јачања професионализма кроз стално стручно усавршавање професионалаца
у безбједности саобраћаја.
Запослени на пословима из области комуналних послова Републици Српској
препознати су као особе преко којих се врши јачање професионализам у
безбједности саобраћаја. Остале службе и запослени у другим службама градских и
општинских управа неопходно је да дају одговарајућу подршку професионалцима
из области безбједности саобраћаја за адекватно дјеловање на унапређењу
безбједности саобраћаја у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској.
С тим у вези, а уважавајући досадашња искуства са организацијама радионица
којима се јача професионализам у безбједности саобраћаја (Липовац et al, 2014), те
излазним анкетама са наведених радионица, уочен је простор и потреба за стицањем
и унапређењем знања из безбједности саобраћаја код запослених који у градским и
општинским управама јединица локалне самоуправе раде на пословима грађења и
уређења простора, а самим тим и урбанистичког планирања.
1.1.

Законски оквир

У Републици Српској надлежност јединица локалних самоуправа уређен је
Уставом Републике Српске и Законом о управи и локалној самоуправи. Јединице
локалне самоуправе старају се о изградњи, одржавању и коришћењу локалних
путева, улица и других јавних објеката од значаја за јединицу локалне самоуправе
(Устав Републике Српске, члан 102), те су задужене у обављању послова у области
уређења простора и другим областима од значаја за грађење и уређење простора.
Законом о уређењу простора и грађењу уређен је систем просторног планирања
и уређења простора, припрема, израда и доношење докумената просторног уређења,
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локацијских услова, уређење грађевинског земљишта, издавање дозвола за грађење,
врсте и садржај техничке документације и др (Закон о уређењу простора и грађењу).
Област безбједности саобраћаја у Републици Српској уређен је кроз два
институционална нивоа и то на нивоу заједничких органа Босне и Херцеговине
доношењем Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и
Херцеговини, те кроз правни систем Републике Српске доношењем Закона о
безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске.
Кроз оба претходно наведена законска акта између осталог уведене су и уређене
независна провјера и ревизија безбједности саобраћаја као једне од процедура
дефинисане кроз Директиву Европске комисије бр. 2008/96 (ЗОБС БиХ, члан
11.),(Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске (чланови 28.31.)). Такође, поред ове двије процедуре кроз Закон о безбједности саобраћаја на
путевима Републике Српске уређена област идентификације и санације опасних
мјеста (чланови 32.-33.).
Систем обуке за јединице локалне самоуправе у Републици Српској успостављен
је 2008. године као механизам за стручно усавршавање службеника и изабраних
званичника у јединицама локалне самоуправе, сходно њиховим потребама за
обуком. Свеобухватни циљ система је унапређење рада јединица локалне
самоуправе спровођењем практичних обука усмјерених на развој специфичних
знања и вјештина (http://obuke.muls.vladars.net/index.php/sr/o-sistemu-obuke-3/osistemu-obuke-2, 18.1.2016).
Иницијално системом обуке је управљао Развојни програм Уједињених нација
(УНДП) уз финансијску подршку Шведске агенције за међународни развој и
сарадњу (Сида) и у сарадњи са домаћим институцијама Министарством управе и
локалне самоуправе и Савезом општина и градова Републике Српске, који данас
постепено преузимају управљање системом и провођење свих кључних активности.
Тренутно доступна обука је бесплатна за јединице локалне самоуправе, јер се
финансира из средстава донатора и буџета Републике Српске, при чему јединице
локалне самоуоправе сносе трошкове превоза и смјештаја за своје службенике и
одборнике.
Паралелно с успостављањем структура система обуке и одговарајућег правног
оквира, једна од приоритетних интервенција је и изградња капацитета у управљању
људским ресурсима на локалном нивоу. С циљем регулисања тржишта обуке,
покренут је консултативни процес обезбјеђења квалитета и акредитовања едукатора
и програма обуке (http://obuke.muls.vladars.net/index.php/sr/o-sistemu-obuke-3/osistemu-obuke-2, 18.1.2016).
1.2.

Циљ рада

Основни циљ рада је да се укажу правци дјеловања како би запослени у градским
и општинским управама јединица локалне самоуправе стекли нова сазнања из
области безбједности саобраћаја, чиме стичу услове да дају подршку
профеционалцима из области безбједности саобраћаја, а самим тим повећају
материјалне и људске капацитете на пословима унапређења саобраћаја у њиховим
јединицама локалне самоуправе.
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2.

МЕТОДОЛОГИЈА

Са аспекта безбједности саобраћаја веoмa је сврсисходно упознавање и других
учесника у процесу доношења одлука са основним принципима дјеловања у области
превенције настанка саобраћајних незгода. Наведено је веома значајно у намјери
реализацијe циљева и идеја донешених и усвојених кроз Глобални план „Декаде
акције за безбједност саобраћаја 2011-2020“ односно кроз Стрaтегију и Програм
безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске.
У том смислу, кроз радионице које су спроведене почетком јуна 2015. године
извршена је обука запослених који раде на пословима грађења и уређења простора
у администратицним службама јединица локелане самоуправе
Нa радионициама су као предавачи учествовали стручни предавачи, који се баве
пословима пројектовања и просторног планирања, те безбједности саобраћаја.
Полазници семинара су били руководећа лица у одјељењима за грађење и
уређења простора саобраћаја, те запослени у овим одјељењима.
Обуке су вршене у 4 центра: Бања Лука, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње,
обухватајући општине које гравитирају овим центрима. Предавања су реализована
у трајању од 6 сати (од 10.00 до 16.00 часова), по посебном програму.
Програм обуке у оквиру ових радионица обухватио је 5 цјелина и то:
• Значај и могућности управљања безбједношћу саобраћаја на путевима глобални план деценије акције у безбједности на путевима 2010-2020;
• Управљање безбједношћу саобраћаја у Републици Српској;
• Постојеће стање у области планирања и уређења простора у Републици
Српској са аспекта безбједности саобраћаја и препоруке за унапређење;
• Законска и подзаконска регулатива у области саобраћаја са аспекта
уређења и планирања простора;
• Могућности унапређења безбједности саобраћаја приликом израде и
имплементације техничке документације;
Као саставни дио радионице припремљен је и Приручник за јачање капацитета
једница локалне самоуправе у циљу унапређења безбједности саобраћаја у области
планирања и уређења простора у Републици Српској – Први циклус стручног
усавршавања: Унапређење безбједности саобраћаја у области планирања и уређења
простора у Републици Српској
3.

ИСКУСТВА СА РАДИОНИЦА

Претходно наведене радионице представљају прву степеницу у развоју и
стицању и примјени знања о безбједности саобраћаја запослених у јединицама
локалне самоуправе који у домену свог дјеловања имају послове уређење простора
и урбанистичко планирање. У том смислу тематске области изабране су на начин
да су почетни кораци били представљање основних постулата, да би се на крају
радионице тежило утврђивању повезнице између безбједности саобраћаја и уређења
простора и грађења односно урбанистичког планирања.
Један од циљева радионица био је дефинисање и еведентирање законских
прописа релевантних за унаппријеђење ове области као и потенцијални недостаци
у тим прописима који представљају баријеру за унапређење планске и техничке
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документације, а самим тим и баријеру у раду службеника у јединицама локалне
самоуправе.
Радионице су одржане на начин да је у првом дијелу одржано предавање
полазницима радионице на претходно наведне теме, а у другом дијелу кроз панел
дискусију између предавача и полазника, тежило се ка успостављању закључака и
даљих корака у развоју ове обуке.
Имајући у виду да се значајан број полазника по први пут упознаје са
принципима безбједности саобраћаја који се примјењју у Републици Српској
(Стратегија безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, 2013),
дискусија на крају радионица сликовито је показало да је овај начин рада неопходан
и у будућем периоду. Наиме, кроз панел дискусије створен је утисак да значајан број
полазника није упознат са стратешким документима из области безбједности
саобраћаја, као ни одређеним законским и подзаконским обавезама регулисаним
Законом о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске.
Поред наведеног, независност у раду сваког појединца, негативно се пресликава
у чињеници да полазници разноразних семинара, конгреса и сличних догађаја који
имају за циљ додатно образовање задржавају стечена знања за себе и за потребе
посла који обавља, и ријетко их преносе колегама и сарадницима. Такође, истакнути
су и тренуци непостојања кохезије и заједничког става између између запослених у
различитим одјељењима, првенствено код реализације појединих урбанистичких и
планерских рјешења који у одређеној мјери нису подржани принципима из области
безбједности саобраћаја.
На крају као резултат ових панел дискусија произашли су и евидентирани су
кључни проблеми у реализацији послова из области планирања и уређења простора
и то:
• Принципи интегралног планирања нису детаљно разрађени да би се на
адекватан начин примјењивали;
• Саобраћајна инфраструктура у планској документацији се искључиво
сагледава као функција;
• У методологији планирања не постоји и није уређена контрола планске
документације са аспекта безбеједности саобраћаја;
• Постојећа законска регулатива у области безбејдности саобраћаја
неадекватно сагледава услове које мора задовољити путна
инфраструктура у процесу израде планске документације.
4.

ПРЕПОРУКЕ ЗА УНАПРИЈЕЂЕЊЕ СТАЊА

Општини, Граду, односно јединици локалне самоуправе између осталог у
области урбанистичког планирања и грађења додјељене су сљедеће надлежности
(Закон о локалној самоуправи, члан 13.):
• усвајање урбанистичких планова и обезбјеђивање њиховог провођења,
• праћење стања уређења простора и насеља на својој територији,
• издавање урбанистичке сагласности и одобрења за грађење,
• обезбјеђивање услова за уређење насеља и кориштење јавних и других
површина, одређивање простора за паркирање и уређивање услова и
начин њиховог кориштења и управљања, уређивање начина одлагања
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комуналног отпада и одређивање подручја на којима се могу обављати
одређене врсте пословних дјелатности и
• обезбјеђивање услова и одређивање начина изградње, односно
постављање и уклањање објеката на јавним површинама у насељеним
мјестима и на неизграђеном грађевинском земљишту и одређивање
услова за уклањање објеката који представљају непосредну опасност за
живот и здравље људи, за сусједне објекте и безбједност саобраћаја.
Поред наведеног у области стамбено-комуналних дјелатности, јединице локалне
самоуправе између осталог имају и сљедеће надлежности (Закон о локалној
самоуправи, члан 14.):
• обезбјеђује услове за изградњу и одржавање улица и тргова, локалних
путева, сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, уређује и
обезбјеђује управљање тим путевима и улицама и одобрава њихову
изградњу,
• обезбјеђује организацију и начин обављања јавног превоза путника који
се обавља на територији општине и ауто-такси превоза и
• обезбјеђује надзор над обављањем комуналних дјелатности и
инспекцијски надзор.
Ако се анализирају претходно наведени законски прописи, може се се закључити
да је путна инфраструктура испреплетана кроз ове области. Домен планирања путне
инфраструктуре у јединицама локалне инфраструктуре налази се
дијелу
урбанистичког планирања и грађења, а изградња и касније одржавање у дијелу
комуналних и стамбених послова. У значајном дијелу јединица локалне самоуправе
ове надлежности су организационо подијељена у оквиру два различита сектора
(одјељење, одсјек или сл.).
Интегрално планирање је један од основних принципа савременог планирања
који је заснован на сложености просторног и урбаног феномена који се састоји од
природних физиолошких елемената, изграђеног простора (у оквиру којег егзистира
и саобраћајни систем), те сложениих друштвених односа у чијем средишту је човјек
као креатор промјена и развоја. Све промјене усмјерене су, у крајњем циљу, ка
унапређењу квалитета живота становника. Интегрално планирање један од
принципа планирања који обједињује све значајне факторе развоја уз сагледавање
динамике потреба и промјена у простору и уз рјешавање сукоба интереса у простору
усаглашавањем функционалних, естетских, енергетских, економских и других
критеријума у планирању, пројектовању и грађењу објеката (Закон о уређењу
простора и грађењу, члан 11.)
Ова дефиниција не обједињује све аспекте интегралног планирања, али се они
осталим наводима у истом члану употпуњују, између осталог:
• примјеном одрживог развоја у свом значењу обједињује све аспекте
простора у хармоничном међуодносу,
• усклађеност са природним условима, заштитом животне средине,
културних и природних вриједности,
• усклађеност са законитостима досадашњег развоја,
• равномјерни привредни, друштвени и културни развој,
• усаглашавање докумената просторног уређења Републике Српске са
Федерацијом БиХ и сусједним државама итд.
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Процјена утицаја плана на животну средину (која је обавезујућа за одређене
нивое просторно-планске документације) сагледава аспект утицаја свих постојећих
и планираних садржаја у плану на животну средину, укључујући и саобраћајну
функцију. При томе не треба заборавити да интегрални развој подразумијева како
хоризонталну, међусекторску интегралност, тако и вертикалну, засновану на
хијерархијској структури планирања којим се обезбјеђује континуитет планирања
од стратешког ка локалном.
У постојећој методологији планирања у Републици Српској која је дефинисана
Законом о планирању простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“
бр. 40/13) и Правилником о начину израде, садржају и формирању докумената
просторног уређења („Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/13) саобраћајни
аспект простора представља дио интегралног концепта планирања.
На основу планерске праксе, евидентно је да интегралност, ипак, није суштински
присутна. Тако на нивоу стратешког планирања безбједност саобраћаја није
законом довољно обезбијеђена јер није обавезни критериј код утврђивања
стратешких процјена утицаја планова на простор. У том домену нису законом
дефинисане процедуре обавезне ревизије стратешке просторно-планске
документације са аспекта безбједности саобраћаја, нити су дефинисане надлежне
службе које би тај сегмент контроле обављале.
Основни циљ саобраћајног концепта на нивоу урбанистичког плана најчешће је
ефикасност комуникација, док на проведбеном нивоу постојећа регулација значајно
лимитира планска рјешења.
Све горе наведено указује да постоји потреба унапређења методологије
планирања са аспекта безбједности саобраћаја, што је у постојећој законској
регулативи прописано Правилником о начину израде, садржају и формирању
докумената просторног уређења („Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/13).
Неопходна је такође и измјена Закона о планирању простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 40/13) у дијелу који се односи на дефинисање
процедура контроле и ревизије просторно-планске документације у чему мора бити
укључен и аспект безбједности саобраћаја.
На нивоу локалних заједница неопходно је развијати механизме за контролу
безбједности саобраћаја у домену планирања простора. Они се морају активирати
већ на дефинисању програмских задатака за израду планских докумената у којима
морају партиципирати сви релевантни општи и посебне циљеви постављени у
програму безбједности саобраћаја на нивоу општине. Овај програм, обавезујући по
Закону о безбједности саобраћаја у Републици Српско, најчешће не партиципира у
информационој основи планирања, због чега се овом аспекту не придаје посебна
пажња у процесу планирања и усвајања планских докумената.
Саобраћајна функција представља веома важну функцију простора на којем се
одвијају различите активности урбаног и ванурбаног живота. Стога је њено
адекватно дефинисање од круцијалног значаја за развој друштва и квалитет живота
људи.
У контексту примјене интегралног принципа планирања, евидентно је да би
методолошку основу урбанистичког планирања било неопходно развити у
наредном периоду са јасно дефинисаним циљевима и мјерама за физичко планирање
саобраћаја са задовољавајућим безбједносним условима.
То подразумијева унапређење законске регулативе (Закона о планирању
простора у РС, Закона о безбједности саобраћаја у РС, Закона о јавним путевима
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као и одговарајућих подзаконских аката), дефинисање стручних критерија за
утврђивање циљева и мјера безбједности саобраћаја које би биле обавезне у процесу
просторног и урбанистичког планирања и пројектовања, као и критерија за њихово
вредновање.
С тим у вези потребно је истаћи да се постојећи Закон и безбједности саобраћаја
у Републици Српској уопште не бави условима које морају обезбјеђивати путеви у
погледу безбједности саобраћаја, док Закон о просторном уређењу и грађењу не
препознаје елементе планирања безбједности саобраћаја, нити прописује процедуру
стручне контроле овог аспекта. Такође је неопходно у процедуре припреме и
доношења просторно-планских докумената укључити и давање мишљења
овлашћене институције о аспекту безбједности саобраћаја, што подразумијева
стварање законских предуслова у том домену.
Све то говори о неопходности провођења ширих системских друштвених
активности на подизању безбједности саобраћаја у домену планирања и управљања
просторним развојем. Оне требају, уз обезбјеђење свих неопходних законских
предуслова, бити усмјерене на јачање стручних компетенција надлежних органа и
институција на изради, припреми и доношењу планске документације и урављању
просторним развојем. То подразумијева и едукацију многобројних актера, од
планера, пројектаната, стручних служби на управљању просторним и урбаним
развојем, стручних институција, нових младих стручњака у процесу редовне
едукације, као и свих учесника у саобраћају.
Наведена дискусија, претходно отворена питања, су између осталог и
размишљања учесника а и у знатној мјери предавача у оквиру радионице, а
истовремено и терет било ког службеника у јединицама локалне самоуправе. Ако се
не врше сихронизоване активности на јачању законских прописа и јачању
капацитета службеника које спроводе прописе, врло је вјероватно да ће резултат
изостати.
Систем обуке службеника у јединицама локалне (радионице које се се спроводе
у готово свим секторима битним за функционисање јединице локалне самоуправе)
који је успостављен у Републици Српској, у претходном периоду донио је низ
закључака и препорука које су својом имплеметацијом довеле до јачања капацитета
службеника, а истовремно покренуле активности на унапређењу прописа.
5.

ЗАКЉУЧАК

Основни приступ саобраћајним рјешењима односи се на стручне нормативе који
саобраћајну функцију сагледавају свеобухватно у интерактивном односу са другим
функцијама и садржајима у урбаном и ванурбаном простору. У оквиру тога је
неопходно посебну пажњу посветити безбједности саобраћаја која, чини се, није
постављена у фокус планерског процеса, нити су разрађени механизми како би се
она јасно дефинисала и вредновала. То се нарочито односи на урбано планирање у
оквиру којег партиципира велики број утицајних фактора које је неопходно
акцептирати у процесу планирања.
Евалуацијом наведених радионица, (која ја урађена након завршетка истих), исте
су од полазника добиле врло захтјевна просјечну оцјену (4.23), са врло позитивним
и добронамјерним коментарима.
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Наведено, води у правцу да су теме изабране сходно тренутку и времену,
односно полазници су били спремни прихватити сазанања о савременим кретањима
у безбједности саобраћаја те исте укључити у раној фази планирања и пројектовања
и сегмент који се односи на превенцију настанка саобраћајних незгода.
На радионицама је истакнута потреба и тежња ка високо-стручном и научном,
систематичном приступу проблему управљања саобраћајницама јер се на тај начин
друштву, односно свим корисницима, осигурају реалне информације о стању и
будућем понашању елемената пута.
Поред сазнања који су прихваћени од стране полазника, значајна улога ових
радионица је и чињеница да се и са стране стручњака из области пројектовања и
урбанистичког планирања разматрали савремени приници безбједности саобраћаја
и њихова имплентација у израду техничке и планске документације.
Такође, искристалисали су се основни проблеми и дилеме у постојећој законској
и подзаконској регулативи које је неопходно мијењати.
Лоше пројектовани или одржавани путеви, могу да допринесу знатном
повећању настанку саобраћајних незгода, и стим у вези а поред наведеног,
управљачи путева за учеснике у саобраћају морају да гарантују адекватан ниво
безбедности на постојећим путевима. У остварењу овог циља потребно је:
• У потпуности промијенити традиционални приступ, по коме се до сада
дјеловало само на "црним тачкама", односно посљедицама саобраћајних
незгода;
• Развити и примијенити интегралан приступ планирања, као савременог
концепта планирања;
• Факторе пута који негативно утичу на безбедност минимизирати.
Поставити за циљ да се корисници путева изложе што мањем ризику, а
друштво оствари што већу корист;
• Развијати успоставаљене независне ревизије и провјере безбједности
саобраћаја, те успоставити и остале процедутре из Директиве Европске
комисије бр.2008/96, а прије свега „Анализу утицаја пута на
безбједност саобраћаја (RSIA - Road Safety Impact Assesment)
• Примијенити приступ „управљања ризиком“, преко пробабилистичког
принципа пројектовања, одређивања прихватљиве вјероватноће
појавности догађаја и сходно томе дефинисати техничка рјешења;
• Унаприједити и усагласити законска и подзаконска акта из области
планирања, уређења простора и безбједнoсти саобраћаја уважавајући
стратешке документе, као и принципе дјеловања из сваке области
понаособ.
• Наставити јачање професионализма у области безбједности саобраћаја,
те обуку посредних учесника на пословима унапређења безбједности
саобраћаја кроз организовање радионица или сличних метода обуке.
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МОЖНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ИНДИКАТОРИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ ВО СИСТЕМОТ НА ПРАТЕЊЕ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
POSSIBILITY OF INTRODUCING THE INDICATORS FOR TRAFFIC
SAFETY IN THE MONITORING SYSTEM IN THE REPUBLIC OF
MACEDONIA
Ељмир Мустафаи1, Мерита Мустафаи2
Резиме: Во науката за безбедност на сообраќајот, прашање е дали може да се процени
ситуацијата за безбедноста во сообраќајот со соодветните показатели, индикатори, и слично,
кои во себе ќе ги задржат информациите на пример на загрозените области во безбедноста во
сообраќајот. Со следење на индикаторите на безбедноста на сообраќајот се овозможува да се
сфатат и прецизно да се дефинираат проблемите во безбедноста на сообраќајот, но и да се
планираат ефективните мерки за безбедноста на сообраќајот. Односот помеѓу постоечките и
саканите вредности на индикаторите одредува што би требало да се предвиди во програмите
за безбедноста на сообраќајот и кои мерки треба да се превземат (Липовац, 2008). Со
Резолуцијата на Генералното собрание на ОН од 2009 година одредена е Декадната акција за
безбедност на сообраќајот (од 2011 до 2020 год) и цел е да бројот на загинатите во
сообраќајните незгоди да се намали за 50%.
Втората Национална стратегија на Р.Македонија за подобрување на безбедноста во патниот
сообраќај за период од 2015-2020 година, има за цел бројот на жртвите во сообраќајните
незгоди да ги доведе на просечниот број на жртви меѓу државите членки на ЕУ, бројот на
жртви-возачи да ги намали за 30%, бројот на тешко поврдени да се намали за 40%, а бројот
на деца-жртви во сообраќајот да ги доведе на нула. Целта на трудот е начинот на делување,
како и мерките кои треба да ги преземе локалната заедница, како и улогата на политичките
власти да ја унапредат безбедноста на сообраќајот со помош на пратење на ИБС.
Кључни зборови: индикатори, мерења, безбедност на сообраќајот, локална заедница
Мустафаи Ељмир, Советник за планирање и развој на сообраќајот, дипл.сообр.инж., Општина Тетово,
ул.Д.Цара 68, Тетово, Македонија, elmmus@yahoo.com
2 Мустафаи Мерита, Наставник по сообраќајни предмети, дипл.сообр.инж., ССОУ”Моша Пијаде”,
ул.Илинденска бб, Тетово, Македонија, meritamustafai@yahoo.com
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Abstract: In the science of traffic safety, the question is whether it is possible to assess the situation
of traffic safety with appropriate indicators, etc., which in itself will keep the information for
example on the affected areas in road safety. With monitoring indicators of traffic safety, is to be
understood and precisely define problems in traffic safety, but also to plan effective measures for
road safety. The relationship between current and desired values of the indicators determines what
should be foreseen at the programs for traffic safety and the measures to be taken. With the UN
General Assembly Resolution of 2009 is determined the Decade of Action for Road Safety (20112020 years) and the target is the number of deaths in road accidents to be reduced by 50%. Second
National Strategy of the Republic of Macedonia, to improve road safety for the period 2015-2020,
aims to the number of victims in road accidents be reduced to the average number of victims among
the EU Member States, the number of victims -drivers to reduce by 30% the number of serious
injuries to be reduced by 40%, while the number of children - victims of traffic to be reduced to
zero. The aim is the mode of action, as well as measures to be taken by the local community, as well
as the role of political authorities to improve road safety through the monitoring of SPI. The volume
of abstract cannot be more than 250 words.
Keywords: indicators, measurement, road safety, local community

1.

ВОВЕД

Сообраќајот, посебно патниот сообраќај како начин и стил на социјално и
индивидуално живеење е еден од современите предизвици на нашето време,
претставува своевиден полигон на технички изуми на средства за задоволување на
некои егзистенцијални и пошироки социјални, политички, економски и културни
потреби на човекот, се манифестира како широка дифузија на технички средства,
енергија и партиципација на огромен број од хетерогени учесници во него. Од друга
страна, сообраќајот истовремено e многу сериозен извор на разновидни загрозувања,
опасности и сообраќајни незгоди чии последици се: човечките животи, потешки и
полесни повреди и големи материјални штети.
Генералното собрание на Обединетите Нации донела неколку Резолуции во
врска со глобалната безбедност на сообраќајот. Со Резолуцијата од 2009 година
одредена е Декадната акција за безбедност на сообраќајот (од 2011 до 2020 год) и
цел е да бројот на загинатите во сообраќајните незгоди да се намали за 50%, во однос
на прогнозираниот број во текот на 2020 година. Светската здравствена
организација припремила Глобален план на декадата за акција за безбедност на
сообраќајот на патиштата од 2010 - 2020 година.
Според Глобалниот план и СЗО, годишно во светот, од сообраќајни незгоди
животот го губат околу 1,3 милиони луѓе, (што представува 2,2% од глобалната
смртност), околу 20-50 милиони лица се повредени и остануваат со доживотни
инвалидски последици. Тоа би значело дека секојднево околу 140.000 лица се
повредени на патиштата ширум светот, над 3.000 умираат и околу 15.000 се
онеспособени до крајот на животот. Проценките на материјалните штети од
сообраќајните незгоди изнесуваат над 500 милијарди долари годишно, односно
околу 1-3% од бруто националниот доход. Според СЗО - сообраќајните незгоди се
трета водечка причина за смртност кај лица на возраст меѓу 5-44 години. Доколку
во блиската иднина не се преземат некои поефикасни мерки, сообраќајниот
трауматизам ќе постане петта водечка причина за смрт во светот, и ќе резултира со
проценети 2,4 милиони смртни случаи годишно. Ова во одреден дел, е резултат на
зголемување на бројот на моторните возила без подобрување на стратегиите за
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безбедност на патиштата како и неадекватно и планско искористување на
земјиштето. Со намалувањето на бројот на повредите и смртните случаи во патниот
сообраќај ќе се намалат негативните последици, ќе се овозможи развојот и
попродуктивно користење на постоечките ресурси.
Индикаторите на безбедноста на сообраќајот се значаен чекор напред во науката
на безбедноста на сообраќајот и се користат за оценување и следење на состојбата
на безбедноста на сообраќајот. Индикаторите може да се дефинираат како
квантитативно и квалитативно мерило кои се добиени од серија на набљудуваните
факти. Индикаторот може да содржи големи количини на информации прикажани
на едноставен начин што, ако се препознаваат може да се користат на соодветен
начин со цел подобрување на безбедноста во сообраќајот. Посебно значење на
индикаторите во безбедноста на сообраќајот на патиштата се рефлектира во пратење
на учинокот, дефинирање и воспоставување на трендовите, предвидување на
проблемите, оценување на политичкото влијание, во споредба итн. Како што е
локалното ниво една од водечките подржувачи на секој систем и општество, така и
во однос на безбедноста на сообраќајот треба да се посвети целосно внимание на
локалното ниво. Во оваа смисла, особено е интересно да се напомене важноста и
можноста за примена на индикаторите во безбедноста на сообраќајот на ниво на
градските средини. Затоа е потребно да изберете соодветни показатели за нивото на
градските средини, со цел, да со следење на овие индикатори ќе му се овозможи на
градските власти, да го дефинира и следи статусот на безбедноста во сообраќајот,
туку да се дефинираат клучните области на делување со цел да се подобри
безбедноста во сообраќајот во градската средина.
Следењето на индикаторите на безбедноста на сообраќајот (како додаток на
следење на сообраќајните незгоди, повреди и загинати во сообраќајот) е еден од
современите пристапи кои најмногу ветуваат. Индикаторите (показатељи на
перформансите) на безбедноста на сообраќајот се мерки (показатељи) на оние
работни услови во системот на патниот сообраќај кои влијаат на перформансите на
безбедноста на сообраќајот (Hakert и соработници, 2007). Индикаторите во ниво на
локалната заедница ја дополнуваат сликата за состојбата и проблемите во
безбедноста на сообраќајот во локалната заедница и пред да се случи сообраќајната
незгода. Врз основа на политиката за безбедност на сообраќајот, се донесува и
усвојува стратегија за безбедност на сообраќајот, која ја одредува постоечката
состојба, целите и клучните области на работа во безбедноста на сообраќајот, и се
донесува акционен (стратешки) план за безбедноста на сообраќајот кое ги дефинира
најважните мерки и активности кои треба да се превземат во набљудуваниот период
(обично една, две или пет години). Кога се спроведуваат мерките, најпрво се гледаат
првите, непосреди, меѓурезултати (intermediate outcomes) кои може да се мерат со
индикаторите за безбедност на сообраќајот (Road Safety Performance Indicators).
Овие резултати се во тесна корелација со очекуваниот број на незгоди и големината
на последиците од незгодите (загинати, повредени и материјални штети) кои ги
одредуваат целокупните друштвено-економските трошоци на сообраќајните
незгоди. Во ланецот: ПОЛИТИКА - СТРАТЕГИЈА - ПЛАН - МЕРКИ СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ - ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ТРОШОЦИ НА
НЕЗГОДИ, меѓурезултатите и индикаторите за безбедност на сообраќајот се многу
важни (слика 1).( Пешић, Д. и Антић, Б , 2012)
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Слика 1. Место на индикаторит во системот на унапредување на БС

2.

АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА НА БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ

Со 79 лица загинати во сообраќајни незгоди на милион жители во 2012 година,
Македонија е рангирана како петнаесета од 28 земји членки на ЕУ, односно
отприлика на средина и на тој начин претставува граница помеѓу земјите членки и
земјите кандидати. Индикаторот на морталитет го пречекорува просекот од 16% на
ЕУ. Стапката на смртност во замјата го преминува просекот од 23 % од ЕУ. Во
последните неколку години, Република Македонија во споредба со со земјите кои и
се придружија на ЕУ после 2004 година е подобрена. Во текот од 2009 година до
2014 година во сите земји од ЕУ бил намален бројот на смртни случаи на патиштата
во просек за 36% додека во Македонија, намалувањето на бројот на загинати е
нешто понизок во истиот период, поточно за 32%. Во 2013 година бројот на
сообраќајни незгоди со загинати е поголем.
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Слика 2. Вкупен број на сообраќајни незгоди со загинати лица
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Слика 3. Преглед на вкупниот број на сообраќајни незгоди со тешки последици
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Учеството на бројот на загинатите лица во урбаните средини во однос на
вкупниот број на загинати е во просек од околу 44 % од вкупниот број на
сообраќајни незгоди со загинати лица (слика 2). Додека бројот на сообраќајните
незгоди со тешки последици за период од 2009 до 2013 година, кои се случиле во
урбани средини е во просек од околу 73% (слика 3).

Слика 4. Сообрќајни незгоди со загинати лица според причините кои ги предизвикале

Најчест причинител на сообраќајните незгоди со загинати лица е брзото возење,
која учествува во вкупниот број на сообраќајни незгоди со загинати лица со околу
44%. Втора причина за предизвикување на незгодите е недржење на страна и правец
на движење која учествува во просек од околу 17%. Пешаците учествуваат со околу
8 % од вкупниот број на причини за сообраќајни незгоди.

Слика 5. Најчести причини за предизвикување на сообраќајни незгоди со потешки последици
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Најчест причинител на сообраќајните незгоди со тешки последици е брзото
возење, која учествува во вкупниот број на сообраќајните незгоди со тешки
последици со околу 26%. Друг причинител за случувањето на незгодите е
непочитувањето на правилата за првенство на минување во просек од 16%, потоа не
држење на страна и правец на движење кој учествува во просек од околу 13%.
Неправилното движење со 11% и возење под дејство на алкохол со 3%.
За потребите за состојбата на безбедноста на сообраќајот во различните делови
на Р. Македонија, се превземени податоци од полициските управи во Македонија.
Податоците кои се земени се однесуваат на прекршоци кои ги прават возачите во и
вон населено место и на автопатиштата за период 2010-2014 година (табела 1).

Во и вон
нас. место

2010
2011
2012
2013
2014

Автопатишта

Вкупно
2010
2011
2012
2013
2014

Вкупно

Вкупно

2010
2011
2012
2013
2014
Вкупно

3.

10,5%
6,1%
4,9%
7,4%
10,6%
8,0%
20,7%
8,2%
9,4%
17,3%
17,8%
15,2%
12,5%
6,5%
5,6%
9,2%
12,1%
9,4%

9,3%
10,3%
11,6%
12,3%
13,2%
11,3%
9,5%
11,4%
15,2%
16,0%
12,0%
12,4%
9,3%
10,5%
12,2%
13,0%
13,0%
11,5%

6,7%
8,1%
9,3%
10,9%
12,3%
9,3%
5,6%
7,3%
9,1%
10,7%
8,6%
8,0%
6,5%
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9,3%
10,9%
11,6%
9,1%

12,9%
17,5%
20,1%
17,8%
12,6%
16,0%
3,0%
1,9%
0,7%
0,5%
0,4%
1,4%
11,0%
14,6%
17,1%
14,6%
10,1%
13,3%

4,5%
5,0%
4,9%
5,6%
6,2%
5,2%
2,3%
3,0%
3,7%
4,5%
4,8%
3,6%
4,0%
4,6%
4,7%
5,4%
5,9%
4,9%

2,3%
2,8%
2,5%
2,1%
3,0%
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4,7%
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5,8%
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6,0%
4,6%
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2,9%
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0,1%
0,0%
0,1%
0,2%
0,1%
0,5%
0,5%
0,6%
0,9%
0,8%
0,6%

1,2%
1,6%
1,4%
1,2%
0,7%
1,2%
0,3%
0,2%
0,3%
0,1%
0,3%
0,3%
1,1%
1,4%
1,2%
1,0%
0,6%
1,1%

1,5%
1,4%
1,8%
1,1%
0,5%
1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,2%
1,2%
1,5%
0,9%
0,4%
1,0%

Останати
прекршоци

престигнувањ
е
Неправилно
држење страна
и правец на
Одбивање на
првенство на
минување
Погрешно
движење,
свртување

Год.

Пречекорува
ње на
ограничување
на брзината
Користење на
нерегистрира
ни возила
Возење без
возачка
дозвола
Неправилно
запирање и
паркирање
Управување под
дејство на
алкохол
Техничка
неисправност
на возила
Непочитувањ
е на
сообраќајни
Неправилно
движење на
пешаците

Табела 1. Најчести прекршоци за период од 2010-2014 во Р.Македонија (извор МВР на РМ)

36,7%
35,3%
32,9%
31,8%
32,4%
34,0%
45,5%
54,3%
48,1%
35,7%
37,7%
44,3%
38,4%
38,9%
35,3%
32,5%
33,5%
35,9%

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

За дефинирање на клучните проблеми - области на делување во Република
Македонија, секоја локална заедница мора претходно да има дефинирани
релевантни индикатори за безбедност на сообраќајот, односно методологија на
мерење и следење на ИБС. Прво треба да се знаат вредностите на ИБС за некое
пошироко подрачје, како и вредностите на страдање, за да се избегнат локалните
влијанија на поедините ИБС. Треба да се воспостави систем на пратење на ИБС на
пошироко подрачје, но исто така на потесно подрачје.
Треба да се врши утврдување на корелацијата односно јачината на врската
помеѓу поедините ИБС со ризиците на страдање. Може да са каже дека промената
од некоја вредност на ИБС влијае на промената на бројот на страдањата за одреден
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процент, за да може понатаму да се дефинира ефикасноста и да се предвиди што ќе
се случи со ризиците на страдање. Овие промени може да бидат позитивни или
негативни.
Пешић (2012) детално ги анализирал корелационите криви помеѓу вредностите
на поедините ИБС и страдањата (број на загинати во сообраќајни незгоди или јавен
ризик) и покажал дека во најголем број на случаи регресионата анализа (линеарна
корелација) на ИБС дава најголеми коефициенти на корелација, односно
детерминација, а врз тоа и наједноставна за примена.
Основната равенка за линеарната корелација може да се прикаже со изразот:
𝑦𝑦 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐵𝐵
- 𝑦𝑦 – број на смртно настрадани лица
- 𝑥𝑥 – вредност на ИБС
- 𝐴𝐴, 𝐵𝐵 – константи на равенките на линеарнат корелација
Промената на вредноста на бројот на смртно страданите лица (во проценти),
може да се дефинира како ''ефикасност'', во случај на промена на вредностите на
ИБС за 1% може да се утврди со примена на изразот:
Δзагинати% =𝐴𝐴/𝐵𝐵∙ 100 [%]
Ако, на пример, константата А има негативен предзнак тоа подразбира дека со
порастот на вредноста на ИБС ќе падне бројот на смртно страданите лица, доколку
тој предзнак е позитивен, тогаш со порастот на вредноста на ИБС, ќе се зголеми и
вредноста на страдањата.
Со познавање на вредностите на одреден ИБС за конкретна локална заедница и
познавање на ефикасноста на промената на вредностите на ИБС (Δзагинати%) се
дефинираат клучните проблеми - области на делување во безбедноста на
сообраќајот.
Вредноста на ИБС се дефинира со нумеричка вредност, и се користи класа на
ИБС според боите (од црна до зелена), односно од многу ниска вредност до многу
висока вредност на ИБС.
На крај треба да се бира програма за мерките и акциите за унапредување на
безбедноста на сообраќајот кои влијаат на расположливите средства (материјални и
нематеријални), наменети за унапредување на безбедноста на сообраќајот во
локалната заедница (буџет, средства од казни, донации, данок, и сл.), како и други
ресурси (институции, човечки ресурси, идр.), потоа анализата на трошоците и
користите (C&B анализа) и анализите на трошоците и ефикасностите (C&E
анализа), и други. Приоритет имаат оние мерки и акции кои со најмалку вложени
средства пружат најголеми ефекти и бенефиции. Под другите влијанија се
подразбираат резултатите добиени со други анализи (сообраќајни незгоди и
последиците од незгодите, анализа на ставовите на учесниците, анализа на патната
инфраструктура, возниот парк, итн.), политички влијанија, итн.
Со помош на моделот, се утврдуваат релевантните клучни индикатори за
безбедност на сообраќајот, а потоа се утврдува равенката за линеарната регресија,
потоа следи дефинирање на промената на страдањата во зависност од промените на
вредноста на ИБС.
Во Македонија до сега не се пратени индикаторите за безбедност на сообраќајот,
тие равенки на линеарни регресии се добиени на основа на податоците од
најразвијените земји во светот (Велика Британија, Соединети Американски Држави,
Австрија, Шведска итн.). Со воспоставување на долгогодишно пратење на ИБС во
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Македонија, моделот може да биде корегиран за конкретни податоци за
Македонија.
Со помош на предложениот модел на пример на неколку ИБС за полициските
управи Белград и Крагујевац (табела 2) може да се воочат оние индикатори кои од
една страна имаат „многу ниска вредност“ (црна боја ИБС), додека од другата
страна кои имаат остварено најголеми ефекти во намалувањето на страдањата.
Може да се заклучи дека проблемот на пречекорување на брзината бил клучен
проблем како во Белград така и во Крагуевац (Пешић Д. ат ал, 2015).
Табела 2. Резултати на примена на моделот на примерот од поединечни ИБС
за Полициските управи на Белград и Крагујевац
Индикатор за
безбедност
на
сообраќајот

Равенка
на
линеарна
регресија

промена во
бројот на
загинати лица
(Δзагинати%)

y = -156,55x+17.394

-0,90%

y = 186,24x-7.047,3

+2,64%

y = 0,7652x+5,4094

+14,15%

дневни светла
кациги за
мотоциклисти
време на
одговор на брза
помош

y = -3,1547x+1.042,4

-0,30%

y = -461,61x+65685

-0,70%

y = 1813x+26454

+6,85%

…

…

…

сигурносен
појас - возачи
пречекорување
н а б рзина
Возење и
алкохол

Белград
вредност
целна
ИБС-а за
вредност
2014.
ИБС-а
можни ефекти на
страдање со
постигнување на
целта
73,5%
95%
-19,4%
41,3%
5%
-95,8%
0,47%
0,05%
-6,1
94,9%
99%
-1,2%
98,4%
95%
постигната цел!!!
…

…

Крагујевац
вредност
целна
ИБС-а за
вредност
2014.
ИБС-а
можни ефекти на
страдање со
постигнување на
целта
80,4%
95%
-13,1%
38,6%
5%
-88,7%
0,69%
0,05%
-9,1%
93,4%
99%
-1,7%
94,4%
95%
-0,4%
…

…

Имајќи ги во вид претходно наведените, можат да се издвојат клучни проблеми
за безбедности на сообраќајот во Р.Македонија, а според редоследот на клучните
области кои треба да се истражуваат индикаторите за безбедноста на сообраќајот
(Табела 3).
Табела 3. Редослед на клучните проблеми на безбедноста во сообраќајот според
полициските управи

Реден
Клучен проблем за
број
безбедноста на сообраќајот
1.
2.
3.
4.
5.
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% од СН со
загинати
лица
Брзина
44
Страна и правец на движење
17
Првенство на минување
Неправилно движење
Алкохол

% од СН со
тешко
повредени
26
13
16
11
3

% од сторените
прекршоци
15
2
3
3
8
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Според податоците од претходната табела, може да се види дека најчести
прекршоци на возачите во населено место и вон населено место се: Неправилно
застанување и паркирање со просечно од 16% од вкупниот број на прекршители,
потоа следи користење на нерегистрирани возила со 11,3%, возење без возачка
довола 9,3%, пречекорување на брзината со 8,%, непочитување на сообраќајните
знаци со 6,5 %, Управување на возила под дејство на алкохол со 5,2%. Додека во
автопатиштата најчести прекршоци се: Пречекорување на брзината со 15,2%,
Користење на нерегистрирани возила со 12,4%, возење без возачка дозвола со 8,0%,
престигнување 6,8%, техничка неисправност на возилата 4,6%, Управување на
возилата под дејство на алкохол со 3,6%.
Се разбира дека претходната анализа е заснована на струката и науката, но
примената на соодветните мерки, и конечно дефинирање на клучните проблеми
зависи од расположливите средства на локалната самоуправа, ќе зависи од
додатните анализи на трошоците и користите, односно трошоците и ефикасностите
и се разбира ќе зависи од некои други влијанија (резултати на некои други анализи,
политички влијанија, и др.).
4.

ЗАКЉУЧОК

Треба да се заклучи дека пратењето на индикаторите за безбедност на
сообраќајот има повеќекратно значење и е дел од системот за управување со
безбедноста на сообраќајот, со тоа што во голема мера влијае и на унапредувањето
на безбедноста на сообраќајот, истотака возможно е да се дефинираат главни
проблеми во безбедноста на сообраќајот, и областите на делување. На тој начин се
насочуваат и активностите и расположливите ресурси за да се оствари целта за
унапредување на безбедноста на сообраќајот. Имајќи во предвид дека на
национално ниво Република Македонија, треба да го препознае значењето и да
развие методологија за пратењето на индикаторите за безбедност во сообраќајот, и
сите локални заедници (општини) треба да ги развијат сопствените индикатори за
безбедност на сообраќајот, кои се специфични за своите локални услови, за да имаат
можност на ефикасен начин да ги дефинираат клучните проблеми во безбедноста во
сообраќајот.
Треба да се користат различни модели за дефинирање на клучните области, и
секоја локална заедница би имала можност квалитетно да управува со својот систем
за безбедност на сообраќајот.
Треба да се воспостави повеќегодишен систем за пратење на индикаторите за
безбедност на сообраќајот во Република Македонија, но и секоја локална заедница
би можела попрецизно да ја дефинира ефикасноста на примената на соодветните
акции и мерки за промена на вредностите на индикаторите. Треба да се промовираат
современи методи за пратење на состојбата на безбедноста на сообраќајот со
користење на индикатори за безбендост на сообраќајот и да ја мотивира локалната
заедница да воспостави систем за пратење на своите индикатори за безбедност на
сообраќајот.
Главна цел на Втората национална стратегија 2015-2020 е донесување на
Акционен план за намалување на бројот на несреќи и последиците од
пречекорувањето на брзината која вклучува: примена на превентивни мерки со
кампања за ограничување на брзината на движење, поставување на автоматска
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МОЖНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ИНДИКАТОРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ
ВО СИСТЕМОТ НА ПРАТЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

сигнализација и камери. Единиците на локалната самоуправа треба да применат
нови технички и технолошки решенија.
5.
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СРЕДЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ КАО ВАЖАН ФАКТОР
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЛОКAЛНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
TRANSPORT AND TRAFFIC HIGH SCHOOLS AS AN IMPORTANT
FACTOR FOR IMPROVEMENT OF TRAFFIC SAFETY IN LOCAL
COMMUNITIES
Владан Радојевић1, Никола Башић2
Резиме: На територији Републике Србије постоји преко 40 средњих сабораћајних школа
(ССШ) у којима као наставни кадар ради на стотине дипломираних саобраћајних инжењера
и у којима се у оквиру више образовних профила школује преко 10.000 ученика. Сви ови
наставници и ученици представљају велики потенцијал људи и знања који се може
искористити у фунцкији унапређења безбедности саобраћаја на локалном нивоу. У овом раду
представљени су модели како средње саобраћајне школе могу допринети унапређењу
безбедности саобраћаја у срединама у којима остварују васпитно-образовни процес.
Кључне речи: Средње, саобраћајне, школе, безбедност, саобраћаја.
Abstract: On territory of Republic of Serbia there are more than 40 transport and traffic high schools
(TTHS) in which hundreds of transport and traffic engineers work as teachers. Also, more than
10.000 students are being educated in these schools through various educational profiles. All these
teachers and students represent a significant potential of people and knowledge which could be used
to improve traffic safety on local level. This paper is about how TTHS could make their contribution
for improvement of traffic safety in communities where they perform educational process.
Keywords: Transport, high, school, traffic, safety.
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СРЕДЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ КАО ВАЖАН ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У ЛОКAЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

1.

УВОД

У основи, ниво безбедности саобраћаја (БС) зависи од понашања људи, тачније
од начина на који људи поступају када учествују у саобраћајау. Понашање људи,
учесника у саобраћају, је последица њиховог знања и незнања, исправних и
погрешних ставова и мишљења о учешћу у саобраћају. У том смислу од велике је
важности едукација саобраћајних учесника како би се код њих развила свест о
значају БС-а.
Средње саобраћајне школе (ССШ) су стручне школе које се баве образовањем
и васпитањем у области саобраћаја, односно професионалном едукацијом ученика
за одређена занимања у подручију рада саобраћај.
Највећи број ССШ образује ученике за образовне профиле у друмском
саобраћају, где се у оквиру више стручних предмета, кроз редовни наставни процес
активно ради на изграђивању свести о значају БС-а.
Ово свакако представља један конкретан начин како ССШ доприносе
унапређењу БС-а, нарочито када се узме у обзир школовање професиналних возача
моторних возила и инструктора вожње. Међутим, овај допринос би могао бити још
већи када би ССШ искуство које имају у едукацији својих ђака, примениле и на
едукацију учесника у саобраћају који нису ученици школе.
Навођењем поједних примера – модела деловања ССШ на промовисању БС-а,
овај рад представља покушај да се ССШ али и други релевантни чиноци у систему,
подстакну (покрену) како би се потенцијал које ССШ имају у овом смислу још више
искористио.
2.

СРЕДЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ КАО ФАКТОР БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЋАЈА

Већ је речено да средње саобраћајне школе доприносе унапређењу безбедности
саобраћаја едукацијом односно васпитно-образовним радом у области саобраћаја.
Сам васпитно-образовни рад ССШ се остварује на два нивоа:
• активностима у вези са наставом – образовање (едукација) ученика за
одређена занимања у подручију рада саобраћај
• активностима које нису у вези са наставом – едукација учесника у
саобраћају
2.1.

Образовање (едукација) ученика за одређена занимања у области
саобраћаја

У Србији постоје 433 средње стручне школе које у подручију рада друмски саобраћај
школују ђаке за следеће образовне профиле:
• возач моторних возила,
• техничар друмског саобраћаја,
• техничар унутрашњег транспорта, и
3

Према расположивим подацима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије о упису ученика за школску 2015/2016 годину, (http://www.upis.mpn.gov.rs, 10.1.2016.)
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инструктор вожње као специјалистичко образовање у једногодишњем
трајању4 („пети степен“).
Наставни планови и програми поменутих занимања садрже стручне предмете са
циљевима и задацима да код ученика изграђују и развијају свест о значају
безбедности саобраћаја. На пример Возачи моторних возила (ВМВ) у оквиру
предмета Безбедност саобраћаја, између осталог уче о основним чиниоцима
безбедности саобраћаја, саобраћајном образовању и васпитању, основама рада
уређаја на моторним возилима значајних за безбедност саобраћаја, основним
узроцима саобраћајних незгодама, елементима активне и пасивне безбедности,
стабилности возила, путу реаговања, путу кочења, зауставном путу, економичној
вожњи и др.
•

Слика 1. Циљеви и задаци појединих стручних предмета за образовне профиле у
подручију рада друмски саобраћај.

У оквиру предмета Основи саобраћајне психологије, ученици саобраћајних
школа обрађују теме као што су перцепција, пажња, особине личности и понашање
у саобраћају, умор и врсте умора, ефекти физичке и климатске средине, ергономски
аспекти возила и путева, понашање возача у специфичним саобраћајним
ситуацијама, људски фактор саобраћајних незгода и друго.
Техничари друмског саобраћаја (ТДС) у оквиру предмета Основи путева и улица
између осталог уче о стабилности возила на бочно клизање и превртање, расподели
коефицијента пријањања, прегледности пута у кривини и др.
Слична ситуација је и са предметима Регулисање саобраћаја, Мотори и моторна
возила, Превоз путника и робе као и са другим наставним предметима у којима се у
4

Постоји још неколико образовних профила у специјалистичком образовању у подручију рада
саобраћај, међутим због мањег броја људи који се образују, та занимања овде нису посебно наведена.
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мањем или већем фонду часова обрађују наставне јединце везане за безбедност
саобраћаја.
Посебно важан допринос безбедности саобраћаја, ССШ дају школовањем
ванредних ученика за образовни профил Инструктор вожње. Образовањем
кандидата за овај профил ССШ практично школују оне који друге обучавају да
самостално и безбедно учествују у саобраћају (управљају моторним возилом).
Наставни програм за инстукторе вожње се реализује кроз неколико стручних
предмета међу којима Безбедност друмског саобраћаја, Психологија и етика
учесника у саобраћају, Прописи о безбедности друмског саобраћаја, а који имају
циљ не само да развијају свест о БС-у код будућих инструктора, већ и да они ту
свест сутрадан преносе на своје кандидате. На овај начин ССШ индиректно делују
на шири круг учесника у саобраћају него што су само ученици школе.
2.2.

Образовање (едукација) учесника у саобраћају

Други начин на који ССШ доприносе унапређењу БС-а на локланом нивоу је
едукација учесника у саобраћају који формално нису ђаци тј. формално не похађају
ове школе. Реч је о облику ваннаставних активности, својеврсној јавној делатности
школе путем неформалног саобраћајног образовања и васпитања у виду предавања,
трибина, кампања и других промотивних акција.
Иситина, овакав начин деловања школа је приметан код мањег броја школа.
Према расположивим подацима (Ђоковић, Кордић и Милановић 2013:168) 32 %
школа је спроводило неки облик промовисања БС-а, док осталих 68% школа није
имало никакву активност у том смислу.
Но и поред тога ССШ располажу великим потенцијалом да оваквим
ангажовањем заначајно допринесу унапређењу БС-а на локалу. Потенцијал се
огледа у броју људи који је у овим школама ангажован у процесу саобраћајног
образовања и васпитања а који поседују потребна стручна радња. Првенствено
мислимо на наставни кадар (дипломиране инжењере саобраћаја и инструкторе
вожње) али и на саме ђаке који похађају саобраћајне школе.
У ствари, изузетно је важно да у процесу едукације учесника у саобраћаја, тј.
промовисања БС-a буду укључени ђаци. Ово зато што су млади старосна група која
највише страда у саобраћајним незгодама али и из разлога што човек најбоље разуме
и схвата онда када треба другом да објасни. Осим тога ђаци показују велико
интересовање и ентузијазам за учешће у овим активностима.
Такође, врло је важно да акције школа на промовисању БС-а испрате медији. У
првом реду због преношења поруке на шире јавно мњење али и због самих учесника
манифестације. Наиме, медијска подршка подиже важност акције па промотери
улажу више труда и личног залагања.
Иако смо нагласили да само трећина школа има ангажовање на пољу промоције
БС-а , школе полако једна по једна узимају учешће у овим акцијама.
У наставку рада неведени су примери неких од тих акција.
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ШКОЛА: 43
НАСТАВНИКА ДИС5: >400
ЂАКА: > 10.000
ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ:

Алексинац, Бела Црква, Београд, Богатић,
Бор, Ваљево, Владичин Хан, Врање, Врбас,
Горње Кусце, Грачаница, Зајечар, Земун,
Зрењанин, Инђија, Кикинда, Косовска
Митровица, Крагујевац, Краљево, Крушевац,
Лебане, Лесковац, Ниш, Нови Кнежевац,
Нови Пазар, Нови Сад, Панчево, Пирот,
Пожаревац, Прешево, Прокупље, Сјеница,
Смедерево, Смедеревска Паланка, Сомбор,
Стара Пазова, Суботица, Сурдулица, Тутин,
Ћуприја, Ужице, Чачак, Шабац

Слика 2. Потенцијал ССШ исказан у броју људи који поседују стручна знања и
просторној покривености.

3.
3.1.

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ СРЕДЊИХ САОБРАЋАЈНИХ ШКОЛА
НА ПОЉУ ПРОМОЦИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Вршњачка едукација

Један од примера учешћа ССШ у промовисању безбедности саобраћаја је
вршњачка едукација где ученици који кроз редовне планове и програме уче о
значају ових тема врше промоцију и развијају свест о томе код својих вршњака,
средњошколаца. Основни циљ јесте утицај на одговорно и безбедно понашање
младих у саобраћају, подизање свести међу младим људима како би се избегле
саобраћајне незгоде и страдање младих људи у њима свела на минимум.
Овај вид сарадње врши се са разним институцијама као што су: Агенција за
безбедност
саобраћаја,
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја
и
инфраструктуре, Центар младих Србије, локална тела за координацију безбедности
саобраћаја и др.
Неке од тема о којима се разговара на оваквим видовима едукације су: вожња у
алкохолисаном стању, невезивање сигурносних појасева и прекорачење брзине.

5

Мисли се на дипломиране инжењере саобраћаја али и на наставнике са другим звањем вишег и
високог образовања из области саобраћаја.
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Неки од градова у којима је вршена обука ученика – едукатора и у којима је
спроведена вршњачка едукација су: Београд, Краљево, Пожаревац, Шабац, Ваљево,
Крушевац и други.

Слика 3. Вршњачка едукација ЕСТШ ''Никола Тесла'' из Краљева

3.2.

Безбедност деце у саобраћају

Ове акције организују се у предшколским установама и основним школама, и
најчешће у сарадњи ССШ са Саветима за безбедност саобраћаја у циљу подизања
нивоа безбедности деце у саобраћају. Један од примера учешћа ССШ у оваквом виду
промовисања безбедности саобраћаја је акција ''Ђаци поручују возачима'' у
реализацији Савета за безбедност саобраћаја Града Врања и Техничке школе у
Врању.

Слика 4. Акција ''Ђаци поручују возачима'' у Врању

Начин на који се остварује сарадња са децом из предшколских установа је
систематичан рад на њиховом саобраћајном васпитању, чиме се смањују број
незгода у којима су они актери. Кампање за безбедно понашање деце у саобраћају
одвијају се уз учешће родитеља, установе, локалних власти, саобраћајне полиције,
као и наставника у ученика ССШ. Један од примера овакве сарадње је предавање у
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ужичким вртићима о безбедности деце у саобраћају које су спровели ученици
Техничке школе ''Радоје Љубичић'' и припадници Одељења саобраћајне полиције из
Ужица.

Слика 5. Предавање о безбедности деце у саобраћају у ужичким вртићима

3.3.

Едукација бициклиста

Едукација бициклиста као једне од група рањивих учесника у саобраћају има
велики значај у подизању ниво безбеднисти саобраћаја. Пример ове врсте сарадње
остварен је у Врбасу уз учешће – Полицијске станице Врбас, општинска
Канцеларија за младе, Агенција за безбедност саобраћаја, Еколошки покрет, АМСС
– Врбас и Средња стручна школа ''4. Јул''. Ова акција је осим теоретске обухватила
и практичну едукацију бициклиста о правилима учешћа у саобраћају, као и
промоцију бициклизма као еколошки пожељног вида превоза. Учесницима је
подељена и опрема која утиче на бољу уочљивост бициклиста (трепћућа светла и
флуоресцентни прслуци). Организација акције подразумевала је и заједничку
вожњу градом

Слика 6. Едукација бициклиста и заједничка вожња у Врбасу

3.4.

Едукација о безбедности старијих учесника у саобраћају

Предавање "Безбедност годи - нама", намењено за старије Београђане, одржано
је у општини Земун. Ово предавање својим суграђанима приредили су наставници

187

Владан Радојевић, Никола Башић
СРЕДЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ КАО ВАЖАН ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У ЛОКAЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

и ученици Саобраћајно техничке школе Земун, Агенција за безбедност саобраћаја и
Центар за унапређење друштва.
Циљ кампање је усвајање саобраћајне културе под којом подразумевамо
понашање свих учесника у саобраћају, поштовање правила и норми савременог
живота у срединама где се одвија саобраћај.

Слика 7. Предавање „Безбедност годи-нама“ у огранизацији ђака и наставника
Саобраћајно-техничке школе Земун.

3.5.

Обележавање светског дана сећања на жртве саобраћајних незгода

Уједињене нације су 26. октобра 2005. Године усвојиле резолуцију којом
позивају на обележавање треће недеље у новембру као Светског дана сећања на
жртве саобраћајних незгода. У Србији су многе организације узеле учешће у овој
манифестацији, као и многе ССШ и то самостално или у сарадњи са другим
институцијама.
Пример обележавања овог дана је остварен у сарадњи Прве техничке школе
Крушевац, Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији Града
Крушевца и општинске организације Црвеног Крста из Крушевца. Самом догађају
су поред ученика и наставника школе, чланова Савета за безбедност саобраћаја и
Црвеног крста, присуствовали и представници медија који су читаву манифестацију
забележили, тако да је порука доспела до грађана Крушевца.
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Слика 8. Обележавање светског дана сећања на жртве саобраћајних незгода у Првој
техничкој школи Крушевац

4.

ЗАКЉУЧАК

Ако желимо да свет учином бољим морамо променити своје понашање, односно
своје ставове и размишљања. Исто тако, ако желимо да безбедност у саобраћају
учином бољом тј. већом мора се код учесника у саобраћају променити понашање,
односно свест и начин размишљања.
Средње саобраћајне школе имају важно место у процесу изграђивања свести и
ставова о БС. Тај утицај се огледа на два начина: кроз редовни наставни процес –
едукацијом ученика за различете образовне профиле у саобраћају и ваннаставним
активностима – обликом неформалне едукације учесника у саобраћају.
Први начин је неспорно значајан али је посебно важан други. Ово зато што би
ширим васпитно-образовним деловањем саобраћајне школе „покриле“ већи број
људи, него што су то само ученици „саобраћајци“. Осим тога са аспекта стручно189
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педагошких предуслова, ССШ представљају концентрацију великог броја људи са
искуством и стручним знањем.
Поменути потенцијал школа није довољно искоришћен, обзиром да се мањи број
школа ангажује на овом плану. Како би се ССШ више ангажовале потребно је да
саме школe али и други чиниоци у систему учине одређене кораке у том смеру.
Школе би требале као прво да унапреде промовисање БС на нивоу редовног
наставног процеса. У смислу да спроведе мини кампање усмерене на ученике и
запослене у својој школи у оној мери у којој то Наставни план и програм дозвољава.
Следећи корак би могао бити организовање акција усмерених на ширу локалну
заједницу: на предшколске установе, основе и срење школе и др. При том је врло
важно да школе укључе медије као и саме ученике који се школују за неко
саобраћајно занимање.
Школе би сарадњу са другим установама могле саме да иницирају али би
ефикасније било да носиoц организације едукације учесника у саобраћају буду
други субјекти, у првом реду локална тела за координацију безбедности саобраћаја
(Савети за безбедност саобраћаја). Осим тога координационо тело би требало да у
свој рад како у формалном тако и у суштинском смислу укључи представника
саобраћајне школе. Такође, било би потребно да координациона тела пруже
финансијску подршку оваквом деловању ССШ, обзиром да постоје прописима
предвиђена средства за ту намену (Закон о безбедности саобраћаја на путевима, чл.
19).
Наведени кораци су једни од могућих, далеко од тога да су најбољи. Они су само
један предлог како да средње саобраћајне школе постану оно што у суштини јесу –
значајан фактор унапређења безбедности саобраћаја у локалној заједници.
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АНАЛИЗА СТАЊА И ПРЕДЛОГ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ПЕШАКА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ БРУС
ANALYSIS OF THE SITUATION AND MEASURES OF ROAD SAFETY
IMPROVEMENT OF PEDESTRIANS IN MUNICIPALITY OF BRUS
Сања Деспотовић1, Анкица Козић2
Резиме: Пешаци представљају посебно ризичну групу учесника у саобраћају, а и присутан
је пораст броја незгода у којима су учесници пешаци. Пешаци су најбројнија и најугроженија
категорија учесника у саобраћају, како због бројности, тако и због најмање могућности
саобраћајног регулисања њиховог кретања. Безбедност пешака зависи, у великој мери, од
физичких мера, као и од њихових физичких способности, знања и искустава, као и од
понашања других учесника у саобраћају, нарочито возача моторних возила. Проблем
страдања пешака у саобраћајним незгодама је предмет проучавања како националних, тако и
међународних агенција задужених за безбедност саобраћаја и многобројних истраживачких
института, а све у циљу откривања узрока страдања, како би се одговарајућим мерама
побољшало постојеће стање безбедности пешака у саобраћају. У овом раду биће приказано
истраживање безбедности пешака на подручју општине Брус према подацима о саобраћајним
незгодама са учешћем пешака из базе МУП-а и Агенције за безбедност саобраћаја, и биће дат
предлог мера за унапређење постојећег стања.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, Брус, анализа, пешаци
Abstract: Pedestrians are especially vulnerable group of traffic participants, and there is increase in
the number of accidents with pedestrians. Pedestrians are the largest and the most vulnerable road
users, for their number but also because the slightest possibility of a traffic regulation of their
movements. Pedestrian safety depends by physical measures, as well as pedestrians physical
abilities, knowledge and experience, as well as the behavior of other road users, especially drivers
of motor vehicles. The problem of pedestrian suffering in road accidents is the subject of both
1
Деспотовић Сања, Студент, Универзитет у Београду Саобраћајни факултет, ул. Војводе Степе 305,
Београд, Република Србија, sanja.despotovic92@gmail.com
2 Козић Анкица, дипл. инж. саобраћаја, Саобраћајни инспектор, Општинска управа Брус, ул Краља
Петра Првог 120, Брус, Република Србија, ankica.brus@gmail.com
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national and international agencies responsible for road safety and many research institutes, with the
aim of discovering the causes of suffering, to improve the existing state of pedestrian safety in traffic
with appropriate measures. This paper presents the research of pedestrian safety in the municipality
of Brus, according to data on road accidents with pedestriana from the base of the MUP and the
Traffic Safety Agency, and will be given to proposals for measures to improve the current situation.
Keywords: road safety, Brus, analysis, pedestrians

1.

УВОД

Саобраћајне незгоде, са развојем аутомобилске индустрије и повећањем броја
аутомобила, са једне стране, и са повећањем мобилности становништва и потребе
за интезивнијим кретањем са друге стране, постале су један од водећих проблема
друштва. Прва саобраћајна незгода са смртним исходом је забележена 1869. године
у Ирској (Великој Британији) где је у својству путника смртно настрадала жена
приликом пада из аутомобила са погоном на пару. Прва саобраћајна незгода у којој
је смртно настрадао човек, у својству пешака догодила се 1896. године у Лондону
(Велика Британија), при судару са аутомобилом. Од тада се број незгода константно
повећавао, као и тежина последица саобраћајних незгода.
Пешаци представљају посебно ризичну групу учесника у саобраћају, а и
присутан је пораст броја незгода у којима су учесници пешаци. Пешаци су не само
најбројнија већ и најугроженија категорија учесника у саобраћају, како због
бројности, тако и због најмање могућности саобраћајног регулисања њиховог
кретања. Безбедност пешака зависи у великој мери од физичких мера као и од
њихових физичких способности, знања и искуства, као и од понашања других
учесника у саобраћају, нарочито возача моторних возила. Проблем страдања пешака
у саобраћајним незгодама је предмет проучавања како националних, тако и
међународних агенција задужених за безбедност саобраћаја и многобројних
истраживачких института, а све у циљу откривања узрока страдања како би се
одговарајућим мерама побољшало постојеће стање безбедности пешака у
саобраћају. (Смоловић et al, 2014)
У овом делу биће приказано истраживање безбедности пешака на територији
општине Брус. У том смислу извршена је анализа саобраћајних незгода са учешћем
пешака коришћењем базе података МУП-а. Циљ истраживања безбедности пешака
био је да се утврдити временска, односно просторна расподела саобраћајних незгода
са учешћем пешака.
2.

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

За потребе овог истраживања спроведен је независни метод истраживања,
односно спроведена је анализа саобраћајних незгода из базе података МУП-а, која
је подразумевала анализу саобраћајних незгода са учешћем пешака и то у погледу
временске, просторне и дистрибуције последица, као и структуре учесника незгода.
Примена овог наведеног метода је имала за циљ да утврди објективно стање
безбедности саобраћаја пешака (коришћењем података о незгодама), јер се само
свеобухватним посматрањем и анализирањем безбедности пешака може доћи до
одговарајућих мера.
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2.1.

Анализа постојећег стања безбедности пешака у саобраћају на
територији општине Брус

На основу података из базе података МУП-а Републике Србије (Полицијска
управа у Крушевцу, Полицијска станица Брус) о броју и последицама саобраћајних
незгода са учешћем пешака, за период од 2005. до 2014. године, извршена је анализа
постојећег стања безбедности пешака у саобраћају на територији општине Брус.
На основу података о саобраћајним незгодама са учешћем пешака на територији
општине Брус, формирана је посебна база података и извршена је анализа
саобраћајних незгода са учешћем пешака по укупном броју и тежини последица, по
узроцима настанка незгода, по локацији где се незгода догодила, као и по осталим
карактеристикама просторне и временске расподеле незгода. Сви резултати анализа
приказани су графичким и табеларним приказима.
3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Анализа саобраћајних незгода са учешћем пешака на територији
општине Брус

На основу података из базе података МУП-а Републике Србије (Полицијска
управа у Крушевцу, Полицијска станица Брус) о броју и последицама саобраћајних
незгода са учешћем пешака, за период од 2005. до 2014. године, извршена је анализа
постојећег стања безбедности пешака у саобраћају на територији општине Брус.
На основу Слике 1, саобраћајне незгоде са пешацима чине 7% од укупног броја
саобраћајних незгода које су се догодиле у општини Брус, у периоду од 2005. до
2014. године.
Укупан број
саобраћајних
незгода са
пешацима
7%

Укупан број
саобраћајних
незгода
93%

Слика 1. Приказ односа броја саобраћајних незгода са пешацима у односу на укупан
број саобраћајних незгода на територији општине Брус, за период од 2005. до 2014. године

На основу Слике 2 може се закључити да највећи број незгода у којима су
учествовали пешаци, а у којима је било смртно страдалих лица је забележено 2007.
и 2010. године (по 1 незгода), а највише незгода где су учествовали пешаци и
учесници незгоде бивали повређени (теже и лакше) у 2010. и 2014. години.
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Слика 2. Расподела саобраћајних незгода са учешћем пешака према последицама

Приметано је да је 2007. и 2010. године страдао по један пешак, док је број тешко
повређених пешака био највећи 2010. године. Закључак ове анализе би био да се
стање безбедности пешака у општини Брус нема константан тренд пада броја
повређених и погинулих пешака, те се може закључити да нису успостављене
системске мере усмерене ка безбедности пешака у саобраћају. У циљу унапређења
безбедности пешака у саобраћају, неопходно је дефинисати локације повећане
угрожености пешака, узроке њиховог страдања и дати предлог мера (техничкорегулативне и грађевинске у смислу заштите пешака, смиривања саобраћаја,
односно смањивања брзина, али и спровођење више кампања у циљу унапређења
безбедности пешака у саобраћају).
На основу Слике 3, Слике 4 и Слике 5 може се закључити да су по броју
погинулих пешака, посматрано за период од 2005. до 2014. године, најкритичнији
месеци јул и август са највећим бројем погинулих пешака. Када су у питању тешко
повређени пешаци онда је то месец август, а у случају лакше повређених пешака у
незгодама у питању су месеци март и октобар. Свеобухватно посматрано, највећи
број пешака страда у другој половини године.
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Слика 3. Расподела броја погинулих пешака по месецима на територији општине Брус
за период од 2005. до 2014. године.

194

11. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Врњачка Бања, 13 – 16. април 2016.

4

3

3
2
1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Слика 4. Расподела броја тешко повређених пешака по месецима на територији
општине Брус за период од 2005. до 2014. године
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Слика 5. Расподела броја лако повређених пешака по месецима на територији
општине Брус за период од 2005. до 2014. године

На основу Слике 6 може се закључити да су по броју погинулих пешака у
саобраћајним незгодама на територији општине Брус, за период од 2005. до 2014.
године, најкритичнији дани четвртак и субота. Разлоге оваквом стању треба
тражити у већем обиму саобраћаја овим данима, које по правилу изазива веће брзине
кретања возила, као и чешће конфликтне ситуације на саобраћајницама. Са друге
стране већи обим саобраћаја је директно везан за последице саобраћајних незгода,
посебно када се ради о рањивим учесницима у саобраћају, односно пешацима. Када
су у питању повређени пешаци, за исти посматрани период времена, критичан дан
је петак.
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Слика 6. Расподела броја повређених и погинулих пешака по данима у седмици на
територији општине Брус, за период од 2005. до 2014. године
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На основу Слике 7, која приказује однос броја саобраћајних незгода са пешацима
и места настанка саобраћајних незгода на територији општине Брус, препознаје се
да се највећи број ових саобраћајних незгода дешава у Брусу, док се као околна
места општине Брус са највећим бројем саобраћајних незгода са учешћем пешака
издвајају насеља Лепенац и Разбојна, која се налазе на путу ка Прокупље и
Куршумлију, као и на путу ка Крушевцу.
С обзиром на то да се ова насеља налазе на путевима који предстаљају главне
правце који воде из Бруса ка већим градовима у Расинском округу, разлоге оваквом
стању безбедности пешака треба тражити у томе да се кроз ова насеља развијају
велике брзине возила, а притом не постоји изграђена инфраструктура за пешачки
саобраћај, па долази до честих конфликта између пешака и возила. Као
најефикасније мере за унапређење безбедности саобраћаја пешака у овим местима
предлажу се изградња пешачке инфраструктуре, чешћа радарска контрола брзине
возила на овој деоници, физички успоривачи брзине возила, едукација пешака.
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Слика 7. Просторна расподела броја саобраћајних незгода по насељима на
територији општине Брус, за период од 2005. до 2014. године

47%
53%

Брус

Околна насеља

Слика 8. Расподела броја саобраћајних незгода са пешацима у Брусу и околним
насељима, за период од 2005. до 2014. године
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На основу Слике 8. закључујемо да се скоро половина саобраћајних незгода са
пешацима које су се догодиле на територији општине Брус догоде управо у самом
Брусу (47%), док друга половина саобраћајних незгода догодила у околним
насељима (53%).
На основу Слике 9, највећи број саобраћајних негода са пешацима је примећен
у улицама краља Петра Првог и Братиславе Петровић, који представљају главне
улице, односно приоритетне правце у Брусу на којима се одвија највећи обим
саобраћаја. Честе конфликтне ситуације између возила и пешака су највише
изражене у централној зони града, где се ове две улице и пресецају. Улица
Братиславе Петровић има велики број прикључних улица, као што су улице Мике
Ђорђевића, Ослободилачка, Кнеза Милоша и др., у којима је такође примећена
појава саобраћајних незгода. Улице Војводе Мишића и Расинска представљају
друге по приоритету и дужини правце у Брусу са великим бројем прикључних
улица, те се може закључити да су ове улице градске артерије које спајају све делове
Бруса са центром града.
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Број саобраћајних незгода са пешацима
Слика 9. Просторна расподела броја саобраћајних незгода на територији Бруса, за
период од 2005. до 2014. године

4.

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПЕШАКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

Континуираним праћењем стања безбедности пешака у саобраћају, могуће је
системски деловати на унапређење безбедности пешака. Проблем страдања пешака
у саобраћајним незгодама је предмет проучавања многих истраживања како на
међународном, тако и на националном и локалном нивоу, а све у циљу што
прецизнијег откривања узрока страдања пешака како би се одговарајућим мерама
побољшало постојеће стање безбедности пешака у саобраћају. (Смоловић et al,
2014)
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АНАЛИЗА СТАЊА И ПРЕДЛОГ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ПЕШАКА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРУС

Спроведено истраживање на територији општине Брус указало је да су пешаци
посебно угрожени на деоницама саобраћајница у центру Бруса, као и на
саобраћајницама које повезују Брус са осталим центрима Расинског округа. Наиме,
приликом обиласка локација на којима су се догодиле саобраћајне незгоде у којима
су пешаци тешко телесно повређени или погинули уочено је да је на појединим
локацијама неопходно обнављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације.
У погледу времена, посебно истакнути периоди угрожености пешака су у лето и
пред крај седмице. Сагледавајући најважније закључке угрожености пешака
општине Брус може се закључити да би најхитније мере за унапређење безбедности
пешака представљале: заштита пешака физичким раздвајањем од моторизованог
саобраћаја на брзим саобраћајницама, затим кампање у погледу промене понашања
пешака и одговарајуће техничко регулативне мере, као и полицијска принуда
усмерена како ка возачима тако и ка пешацима. Мере се могу систематизовати у:
•
•
•

•

eдукативне кампање усмерене ка пешацима и возачима,
контролно-репресивнa принуда усмерена ка возачима и пешацима
подједнако,
техничко регулативнa заштита пешака физичким раздвајањем од
моторизованог саобраћаја, изградња и уређење површина за кретање
пешака, уређење пешачких прелаза, мере смиривања саобраћаја,
обнављање сигнализације итд.,
планерске мере- планско грађење како нових објеката тако и нових
саобраћајница и укључивањем безбедности у сваком сегменту
планирања.

Спровођењем одговарајућих, добро испланираних и квалитетно реализованих
мера, укључивањем целе локалне заједнице у решавање проблема, подизање свести
пешака о њиховој угрожености у саобраћају, промовисањем одговорног понашања
у саобраћају омогућиће се безбедније саобраћајно окружење и створити услови за
несметано и безбедно функционисање пешачког саобраћаја.
У циљу веће безбедности пешака неопходна је и контрола поштовања одредбе
члана 81. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, којом се пешак обавезује да
мора бити осветљен или означен ретрорефлектујућом материјом приликом кретања
ноћу и у условима смањене видљивости, на путу ван насеља. Како би контрола
поштовања ове одредбе Закона имала дуготрајне ефекте, неопходно је упоредо са
тим подизати и ниво свести грађана, спровођењем кампања. (Смоловић et al, 2014)
5.

ЗАКЉУЧАК

Савет за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Брус је тело
које је носилац активности у области безбедности саобраћаја на овој територији, те
се са разлогом очекује значајна улога овог тела у иницирању акција и предлагање
мера за смањење броја погинулих и повређених пешака. Уколико једна локална
самоуправа квалитетно анализира стање безбедности саобраћаја на својој
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територији, само кроз адекватне предлоге мера може да постигне ефекте повећања
безбедности саобраћаја.
Вршење анализе саобраћајних незгода са учешћем пешака важно је за
дефинисање мера којима се може унапредити безбедност ове категорије учесника у
саобраћају. Међутим, квалитет анализе која се може спровести зависи од сета
података који се евидентира у одређеној бази података. Овде пресудну улогу има
вршење увиђаја саобраћајне незгоде, којом приликом се евидентирају сви подаци
који детаљно описују конкретну саобраћајну незгоду и који су од значаја за каснију
анализу саобраћајне незгоде. За квалитетну анализу саобраћајних незгода са
учешћем пешака потребно је дефинисати одговарајући сет података о саобраћајним
незгодама. Да би се обезбедили услови за спровођење детаљне анализе саобраћајних
незгода потребно је у сет података који се тренутно евидентира уврстити најмање
следеће променљиве: временски услови у време саобраћајне незгоде, услови
видљивости (дан, мрак, постојање светиљки, итд.), маневри пешака и возача
непосредно пре саобраћајне незгоде, географска ширина и географска дужина лица
места саобраћајне незгоде, итд. (Смоловић et al, 2014)
У општини Брус, неопходно је усмерити акције ка што већој едукацији грађана,
као и организовање што више јавних трибина, које би требало да имају за циљ
повећања безбедности пешака на територији општине. Такође, неопходно је
изградити адекватну пешачку инфраструктуру у насељеним местима на територији
општине Брус, а све у циљу заштите пешака. Полицијска контрола је једна од
најефективнијих мера смањења брзине возила и поштовања саобраћајних прописа,
те се препоручује још веће ангажовање припадника управе саобраћајне полиције, а
све у циљу повећања безбедности саобраћаја на територији општине.
6.
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РАД ЛОКАЛНОГ ТЕЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА –
СТУДИЈА СЛУЧАЈА ГРАДА ВРАЊА
THE WORK OF A LOCAL TRAFFIC SAFETY AUTHORITY- THE
STUDY OF A TOWN VRANJE CASE
Игор Милановић1, Ивица Ристић2, Александар Гошић 3
Резиме: Град Врање је, након иницијативе стручних лица, марта 2013. године формирао
Савет за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Врања. Након формирања и
доношења полазних докумената за рад Савета, средином 2013. године отпочето је са
активностима у циљу повећања безебедности саобраћаја на територији града. У раду ће
бити приказане неке од активности савета, проблеми у раду, као и заинтересованост
највиших градских руководилаца за побољшање безбедности у саобраћају. Извршиће се
кратка анализа безбедности уз сагледавање утицаја повећања активности Савета сваке
године. Планирање и реализација трошења новчаних средстава од наплаћених казни на
примеру града Врања биће објашњени у једном делу рада.
Кључне речи: Савет за безбедност саобраћаја, безбедност саобраћаја, активност, млади
Abstract: After the initiative of professional persons in March 2013,Traffic Safety Council has
been formed for the therritory and roads of Vranje city.After forming and bringing baseline
documents for the council work,in the middle of 2013 , it is started with activities to increase
traffic safety in Vranje territory.The work will be presented as some of the council
activities,problems in the town as well as interest of the highest cities leaders for improving safety
into traffic.The short analysis of safety will be carried out with consideration of influence
increasing activities of the council every year.Planning and implementation of spending funds
from fines in the case of Vranje will be explained in one part of this work.
Keywords: Traffic safety council, traffic safety, activity, young people
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3
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1.

УВОД

Савет за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Врања (у
даљем тексту Савет) формиран је одлуком Градског већа града Врања дана
01.03.2013. године. Основни циљ формирања Савета је било повезивање свих
субјеката који имају утицаја на безбедност саобраћаја у граду, координација
између субјеката, праћење стања безбедности саобраћаја, предлагање мера за
побољшање безбедности у саобраћају, праћење реализације тих мера и сл.
Циљ овог рада је да се прикажу активности које је Савет реализовао и да се
покуша сагледати њихов утицај на повећање безбедности саобраћаја у Врању.
Савет, иако формиран нешто преко три године од доношења Закона о
безбедности саобраћаја на путевима4, ставио је испред себе јаке циљеве и желео се
суочити са проблемима који се тичу безбедности саобраћаја у граду.
У раду ће бити приказана организација рада, као и активности које је Савет
предузео од почетка формирања, са тежиштем на 2015. годину. Након тога ће се
приказати краћа анализа безбедности саобраћаја, са посебним акцентом на период
од формирања Савета.
У другом делу рада биће приказани проблеми у раду Савета, проблеми који
утичу на безбедност у саобраћају, али и предлог решавања истих проблема а тичу
се локалне самоуправе.
2.

ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА

Савет од почетка свог постојање није претрпео велике измене у кадровској
структури. Чланови Савета су следећа лица - по функцијама које обављају:
1. Члан Градског већа за инфраструктуру и саобраћај - председник Савета
2. Начелник Центра Министарства одбране Врање и члан Савета за јавну
безбедност - заменик председика Савета
3. Секретар Скупштине града - секретар Савета
4. Помоћник градоначелника - област урбанистички, комунално-правни,
комунални и инспекцијски послови
5. Члан Градског већа за комуналну делатност и инфраструктуру
6. Члан Градског већа за предузетништво, туризам и угоститељство
7. Начелник одељења саобраћајне полиције Полицијске управе Врање
8. Командир испоставе саобраћајне полиције за град Врање
9. Председник Прекршајног суда у Врању
10. Градски инспектор за саобраћај при Секретаријату за инспекцијске
послове и заштиту животне средине
11. Републички испектор за послове саобраћаја у Пчињском управном
округу
12. Директор ЈП «Дирекција за развој и изградњу града Врања»
13. Руководилац саобраћаја у Јавном предузећу (у даљем тексту ЈП)
«Дирекција за развој и изградњу града Врања»
Закон о безбедности саобраћаја на путевима „Службени гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/2013
– одлука УС, 55/2014 i 96/2015 – др.закон, Београд
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14. Представник предузећа «ПЗП Трејс» Врање - одржава државне путеве
на територији града
15. Представник Техничке школе Врање - смер «Безбедност саобраћаја»
16. Представник Техничке школе Врање
17. Директор предузећа «Кавим - Јединство» Врање
18. Представник ауто-школа са територије града
19. Представник ауто-такси удружења
20. Представник 4.бр КоВ ангажован на пословима саобраћаја
21. Директор пословнице Ауто-мото савеза Србије у Врању
22. Представник Актива директора основних школа (у даљем тексту ОШ)
23. Представник предшколске установе (у даљем тексту ПУс) «Наше дете»
Члану Савета престаје чланство уколико више не обавља посао по коме је
постао члан. Након промене радног места, Савет предлаже Градском већу измену
чланства и доноси се одлука о промени члана Савета.
Вођење записника са састанака, евиденцију чланства, рад са пристиглом
поштом, обавештавање чланства и сл. је обавеза секретара Савета, који је стално
запослен у Градској управи.
Састанке Савета заказује председник Савета, у његовој одсутности заменик, а у
изузетним приликама и сам градоначелник. Приликом сазивања састанка, свим
члановима се доставља дневни ред, као и материјал о коме ће се дискутовати.
Материјал пре састанка доставља предлагач одређене тачке.
Присуство Савету је обавезно и чланови Савета који нису радници Градске
управе могу добити дневницу за учешће у раду.
О активностима Савета се води посебна евиденција и то за сваку годину
појединачно.
У 2015. години Савет за безбедност саобраћаја је реализовао 71 активност и то:
• осам састанака Савета - од којих је два на инсистирање водио
градоначелник Врања,
• четири едукације већег обима:
o 600 ученика трећег разреда средњих школа и студената прве
године високошколских установа - едукација је трајала 10 дана,
o 2.382 ученика основних школа и око 1.700 родитеља ученика
основних школа - едукација је трајала 20 дана,
o 400 возача трактора по месним заједницама - едукација је трајала
14 дана,
o 160 васпитача из ПУс «Наше дете» - једнодневна едукација,
• десет гостовања чланова Савета на локалним медијима и једна
конференција за штампу,
• једно такмичење ученика средњих школа са доделом награда најбољим
такмичарима,
• један ликовни конкурс са доделом награда најбољим ђацима,
• четири уличне акције – слика 1, подела заштитних кацига,
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Слика 1. Улична акција на заштити возача двоточкаша одржана 21.05.2015. године

•
•

израда пројекта - урађена су четири пројекта уређење зона школа и то за
ОШ „Бранко Радичевић“, „Радоје Домановић“, „Доситеј Обрадовић“,
„Светозар Марковић“ и за два ауто-такси стајалишта,
реализован је пројекат уређења саобраћајне сигнализације за ОШ «Јован
Јовановић Змај» средствима од наплаћених казни (Правилник о
саобраћајној сигнализацији члан 25) – слика 2,

Слика 2. Улична акција «Ђаци поручују возачима» након саобраћајног уређења зоне
ОШ «Јован Јовановић Змај» - 16.09.2015. године

•
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•
•

•
•

12 састанака са представницима Министарства унутрашњих послова (у
даљем тексту МУП), ЈП «Телеком Србија», Електопривреда Србије и ЈП
«Путеви Србије» у вези увођења видео надзора на територији града,
пет састанака са представницима ЈП «Дирекција за развој и изградњу
града Врања», саобраћајне полиције, комуналне полиције и комуналне
инспекције у вези решавања проблема непрописно паркираних возила у
ужем градском језгру,
два спота за повећање безбедности младих и повећање безбедности деце
су снимљена,
19 упозорења градским институцијама (комунална инспекција, комунална
полиција, ЈП «Комрад», ЈП «Дирекција за развој и изградњу града
Врања») и обавештења и захтева државним органима (МУП, ЈП «Путеви
Србије», ЈП «Коридори Србије») је достављено а у циљу повећања
безбедности у саобраћају.

Реализоване активности Савета ранијих година:
• 2014. година
47 (Милановић и Живковић, 2013:112)
• 2013. година
39 (Милановић и Живковић, 2014:78)
3.

АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ВРАЊА И УТИЦАЈ ФОРМИРАЊА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА

Приликом формирања Савета за безбедност саобраћаја, често су постављана
питања када ће се видети сврсисходност формирања Савета, тј. када ће се
формирањем Савета доћи до мањег броја саобраћајних незгода, а тиме и
последица незгода.
Одговоре које смо ми давали нису били оптимистични. Разлог за то лежи у
чињеници да се превентивним мерама постижу јачи ефекти, али који нису
видљиви одмах. Код репресивних мера је другачије, ефекат се види одмах, али је
он «кратког даха».

Слика 3. Број погинулих и повређених лица на територији града Врања у периоду од
2001. - 2015. године
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На претходној слици приказан је број погинулих и повређених на територији
града Врања у периоду од 2001. - 2015. године. Са слике се може уочити да се број
погинулих креће у интервалу од 2 (2002. године) до 15 (2009. године). Оно што је
позитивно је да број погинулих од 2012. године не осцилира много и креће се око
3-4 погинула лица у току године.
Код броја повређених уочавамо велике разлике, те је најмање повређених било
2002. године (95 лица) а највише повређених је било 2007. године (212 лица).
Уколико желимо видети период од формирања Савета и кретање броја незгода
и броја страдалих у том периоду, приказ ће бити представљен на наредној слици.

Слика 4. Број саобраћајних незгода, страдалих и број активности Савета у периоду од
2009.-2015. године

Број свих саобраћајних незгода у Врању се кретао у интервалу од 191 (2011.
године) до 291 (2013. године). Код саобраћајних незгода са настрадалим лицима
уочавамо да је 2014. и 2015. било најмање (90), док се 2013. године догодио
највећи број незгода са настрадалим лицима (134). Број страдалих (погинули и
повређени) се кретао у интревалу од 120 (2014. године) до 180 (2013. године).
Савет је формиран почетком 2013. године и од маја исте године је почео са
активностима. Оно што се може уочити је да је од 2013. године број свих
саобраћајних незгода у опадању, те је од 2013. до 2015. године тај број смањен за
24,05%. Број саобраћајних незгода са настрадалим лицима је такође у опадању и у
посматраном периоду је управо у 2014. и 2015. години забележен најмањи број
незгода, а од 2013. године забележено је смањење од 32,83%.
Код броја настрадалих је мало другачија ситуација, те је 2014. године
забележен пад од 60 повређених, али је 2015. године тај број увећан за 10, што су
ипак најмање вредности у посматраном периоду.
Треба напоменути и две врло важне чињенице:
• У 2013. години број незгода и број страдалих је био највећи у
посматраном периоду и можда није прави одраз стања када се
упоређују подаци са «најгором» годином.
• У 2015. години је на територији Врања било доста избеглица из
Сирије, Ирака и осталих земаља, те је то утицало тако да је већи број
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лица са подручја Врања почео возити исте, бежати од полиције када је
радио илегално, док су неки изазивали незгоде у тој журби и бежању.
Приметно је било и мање присуство полиције у Врању, а веће код
прихватних центара, што је такође утицало на безбедност у саобраћају.
Важан податак о раду Савета је и број страдалих младих лица од почетка
формирања Савета. Наиме, од 2013. године чланови Савета сваког новембра држе
обуку са ученицима трећих разреда средњих школа и првим разредима
високошколских установа, а тичу се заблуда младих у саобраћају.
Млади возачи, као категорија учесниика која је изложена већем ризику, су
веома важни и почетак формирања правилних ставова на почетку возачког стажа
је такође веома важно. Од формирања Савета, едукацију је прошло око 3.000 ђака
и студената.
На наредној слици може се видети број страдалих младих лица и број
активности Савета.

Слика 5. Број страдалих лица старосне групе од 17-23 година у периоду од 2009-2015.
године и број активности Савета

Са слике уочавамо да се број страдалих младих возача од 2009. до 2013. године
кретао у границама од 28 до 44 млада лица. Након почетка едукације, крајем 2013.
године, веома је било важно видети кретање броја страдалих и ту се наишло на
добар помак. У 2014. и 2015. години уочено је смањење броја страдалих, те је
2014. године страдало 18, а 2015. године 22 лица. Ово је показатељ који нам
говори да се едукацијом могу постићи добри резултати, те да се са овом
активношћу треба наставити.

207

Игор Милановић, Ивица Ристић, Александар Гошић
РАД ЛОКАЛНОГ ТЕЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – СТУДИЈА СЛУЧАЈА ГРАДА ВРАЊА

4.

ПРОБЛЕМИ КОЈИ УТИЧУ НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У
ВРАЊУ

Када се говори о проблемима који се јављају у граду Врању, а тичу се
безбедности у саобраћају, дефинисаћемо две врсте проблема. Прво ће се указати
на проблеме у самом раду Савета, док ће касније бити наведени највећи проблеми
у граду, а тичу се безбедности свих учесника у саобраћају.
Проблеми у раду Савета:
1. Реализација Програма трошења средстава у 2015. години била је у износу
од 68,28%. Проблем се огледа у томе да је већи део новца планиран за
увођење видео надзора остао неутрошен, јер је дошло до кашњења у вези
израде пројекта, каснијег исправљања пројекта, кашњења у добијању
сагласности МУП-а, те нерасписивању јавне набавке. Новац је пребачен за
утрошак у 2016. години.
2. Део активности које се спроводе при крају године, због дужине поступка се
нису могле и платити у 2015. години, те се и та средства пребацују за
утрошак у 2016. години. Проблем на који се може наићи је непланирање
средстава по том расходу у наредној години, те немогућност исплате пре
извршеног ребаланса.
3. Део чланова Савета (мањи) нема толико жеље и воље да се детаљније
укључи у рад, иако се функционисање саобраћаја у граду тичу и њиховог
сталног радног места.
4. Део градских служби у прво време није достављало Савету за безбедност
саобраћаја тражене информације, али је реаговањем Градског већа тај
проблем отклоњен.
Проблеми у граду који утичу на безбедност у саобраћају:
1. Све основне школе (осим једне) и све средње школе немају у близини
школе постављену саобраћајну сигнализацију у складу са Правилником
(Правилник о саобраћајној сигнализацији).
2. Слаба свест грађана Врања у вези са безбедном употребом возила:
• поред смањења броја алкохолисаних возача и даље процентуално
велики број возача у односу на остатак Србије управља возилом под
дејством алкохола,
• велики број возача паркира возило у граду не поштујући основна
правила саобраћаја (паркирање на пешачком прелазу, раскрсници,
месту за особе са инвалидитетом, тротоару и сл), чиме се угрожава
безбедност пешака који су принуђени да се крећу коловозом,
• пешаци често прелазе улицу ван пешачког прелаза, иако се налазе у
близини истог, или прелазе на црвени сигнал на семафору, а неки
нажалост то раде у присуству деце,
• возачи имају мало обзира према пешацима и пропуштању истих на
пешачком прелазу,
• део возача се креће већом брзином у близини школа, о чему је Савет
добио велики број примедби родитеља ђака,
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неретко неко од возача управља возилом у улици за једносмерно
одвијање саобраћаја, али у забрањеном смеру или возилом улази у
пешачку зону,
• релативно је мали проценат возача који користе сигурносне појасеве.
Слаб рад градских служби које су надлежне за контролу комуналног реда
(комунална инспекција је за 10 месеци написала само једно решење за
одношење непрописно паркираног возила, а након интервенције Савета
недељно је писала око 10) и тд.
•

3.

5.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОБОЉШАЉЕ БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ ИЗ
ДОМЕНА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

У циљу смањења броја саобраћајних незгода, а самим тим и смањења
последица саобраћајних незгода, мишљења смо да Савет за безбедност саобраћаја
у наредном периоду директно или индиректно може исказати свој утицај и то пре
свега кроз реализацију следећих активности:
• Покренути процедуру за израду пројеката саобраћајне сигнализације свих
основних и средњих школа у Врању. За школе за које већ постоји пројекат
тежишно од средстава добијених од наплаћених казни почети са
реализацијом истих.
• Наставити са едукацијом деце и младих, како би се код њих формирао
правилан став о безбедности у саобраћају.
• Наставити сарадњу са образовним системом, како би се о безбедности у
саобраћају разговарало са децом, али и са родитељима.
• На основу стручног сагледавања угрожености учесника у саобраћају, од
Полицијске управе у Врању тражити ангажовање саобраћајне полиције у
циљу превентивног и репресивног деловања на учеснике у саобраћају.
• Вршити стални увид у рад градских служби и предузећа и стручним
сугестијама утицати на њихов рад. Пре свега исказати утицај на рад
управљача пута ЈП «Дирекције за изградњу и развој града Врања»,
комуналне полиције, комуналне инспекције, ЈП «Комрад» и сл.
• У сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја укључивати се у акције
које се реализују на нивоу Републике Србије.
• Акције које промовишу већу безбедност саобраћаја медијски пратити и
информисати грађане о последицама и тд.
6.

ЗАКЉУЧАК

Свака локална самоуправа носи специфичности и разликује се по нечему од
друге, па и када је безбедност у саобраћају у питању. На примеру града Врања
приказана је организација и активности Савета. Аутори су мишљења да је свака од
активности на свој начин била корисна.
Дефинитвно је да места за напредак има и да локално тело за безбедност
саобраћаја мора наставити са активностима. Уочени проблеми и предложен начин
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њиховог решавања указују да се покушава озбиљним радом стићи до добрих
резултата.
Координација у раду свих субјеката мора постојати, а локална тела су управо
она која могу и морају повезивати активности и указивати на пропусте, слабости
али и на начине отклањања истих.
Приказане активности из Врања могу бити препорука осталим локалним
телима како се могу планирати и реализовати активности.
Сагледавајући податак да је број активности из године из године растао, те да
има доста проблема који се требају решавати, аутори рада ће сигурно пружити
максимум у раду Савета.
7.
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ISKUSTVA U IZRADI I DONOŠENJU STRATEGIJE BEZBEDNOSTI
SAOBRAĆAJA U OPŠTINI STARA PAZOVA
EXPERIENCES IN DEVELOPMENT AND ADATION THE ROAD
SAFETY STRATEGY IN MUNICIPALITY OF STARA PAZOVA
Đorđe Vranješ1, Dragana Vesić2, Branislav Gopić3
Rezime: U radu su prikazani osnovni koraci i postupak izrade i donošenja strategije bezbednosti
saobraćaja u opštini Stara Pazova. Rad sadrži citirane normativne osnove za donošenje strategije
bezbednosti saobraćaja. U radu su korišćena iskustva na međunarodnom nivou i iskustva pojedinih
lokalnih samouprava u Srbiji. Najznačajnija iskustva u izradi strateških dokumenata ukazala su nam
to da ove dokumente treba da izrađuje stručan tim, da moraju biti obezbeđena finansijska sredstva,
da je potrebna jaka politička podrška, da ciljevi strategije moraju biti realni, da je obavezan element
javna rasprava, da svih subjekti moraju u pisanoj verziji dostaviti svoja mišljenja o problemima
bezbednosti saobraćaja i dr.
Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, strategija, iskustva, ograničenja.
Abstract: In this work he have showed the key steps and procedure for development and adoption
of the road safety strategy in the municipality of Stara Pazova. Work also gives the law basics for
development the road safety strategy. We use the international experiences and also experiences of
some local communities in the Serbia. Most important experiences in development the strategy are:
strategy must be made by professional team; financial backup is very important; the strong political
support is need; the goals in strategy must be real; the public discussion is required element; all
stakeholders need to give they opinion about road safety problems in local community, etc.
Keywords: Road safety, strategy, experiences, limitations.
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1.

UVOD

Danas se sve manje raspravlja o tome da li je moguće, već kako je optimalno upravljati
bezbednošću saobraćaja (Lipovac, 2008). Naime, mnoga teorijska istraživanja i praktična
iskustva najrazvijenijih zemalja ukazuju da je moguće upravljati bezbednošću saobraćaja
na putevima.
Strategije bezbednosti saobraćaja i Akcioni planovi su najvažniji instrumenti, odnosno
metodi koji doprinose optimalnom upravljanju bezbednošću saobraćaja na nivou lokalnih
samouprava. Obaveza lokalne samouprave je da donose Strategiju bezbednosti saobraćaja
i Akcioni plan bezbednosti saobraćaja, dokumente koji treba da budu usklađeni sa
Nacionalnom strategijom i Nacionalnim planom bezbednosti saobraćaja Republike Srbije.
Akcioni plan se donosi na osnovu strategije.
Strategija predstavlja okvire za planiranje rada u oblasti bezbednosti saobraćaja.
Strategija može da se nastavlja na strategijske dokumente o razvoju saobraćaja, odnosno
da proizilazi iz tih dokumenata. Međutim, veoma je važno međusobno usaglašavati
dokumente na različitim nivoima.
Akcioni plan bezbednosti saobraćaja je strateški dokument koji prati Strategiju. Ovaj
dokument za kraći period (obično jedna ili dve godine do maksimalno pet godina)
konkretizuje mere bezbednosti saobraćaja, odgovornost (nosioce aktivnosti), način i
dinamiku sprovođenja.
Strategija ima karakter politike i donosi se na najvišem političkom nivou (donosi ih
najviša zakonodavna vlast – skupština). Plan je akcioni (izvršni) dokument i donosi ga
najviša izvršna vlast (vlada - veće).
Danas u svetu postoje brojni dokumenti koji nam daju dobru osnovu za izradu i
donošenje strateških dokumenata na nivou lokalnih samouprava. Tu se pre svega misli na:
• Rezoluciju Ujedinjenih Nacija br.64/225,
• Moskovsku deklaraciju o bezbednosti saobraćaja,
• Globalni plan u okviru Decenije aktivnosti za unapređenje bezbednosti
saobraćaja 2001-2020,
• Razni dokumenti i priručnici Svetske Zdravstvene Organizacije (WHO),
• Strategija bezbednosti saobraćaja Evropske unije i regionalna Strategije
bezbednosti saobraćaja za zemlje jugoistočne Evrope (SEETO) i dr.
Pored ovih iskustava, postoje određena iskustva i u Republici Srbiji kod lokalnih
samouprava koje su već radile strateške dokumente (Kraljevo, Požarevac i dr.).
U nastavku rada, celokupan osvrt biće usmeren na donošenje isključivo Strategije
bezbednosti saobraćaja u lokalnoj samoupravi, imajući u vidu da još uvek nije donošen
nacionalni plan bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji.

2.

NORMATIVNI OSNOVI ZA DONOŠENJE STRATEGIJE BEZBEDNOSTI
SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Zakon o lokalnoj samoupravi u članu 20. i članu 32. tačka 6. definiše osnove za
donošenje strateških dokumenata u lokalnim samoupravama u Republici Srbiji. U vezi sa
tim, osnov predstavlja i određeni član Statuta lokalne samouprave.
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U članu 11. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: Zakon)
definisano je da Vlada donosi Nacionalnu strategiju bezbednosti saobraćaja na putevima.
Ona sadrži najznačajnija obeležja postojećeg stana bezbednosti saobraćaja, dugoročne i
kratkoročne ciljeve, smernice, ključne oblasti rada i rokove za donošenje odgovarajućeg
Nacionalnog plana bezbednosti saobraćaja.
Nacionalnu strategiju predlaže Telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja
Vlade Republike Srbije za period od najmanje pet godina, do kraja juna u poslednjoj
godini važenja Nacionalne strategije.
Zaključkom Vlade Republike Srbije od 2014. godine donete su Polazne osnove za
donošenje Nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji. One sadrže
viziju i ciljeve, ključna načela, područja delovanja sa smernicama i rok za donošenje
Nacionalne strategije.
Konačno, Vlada Republike Srbije je u toku 2015. godine usvojila Nacionalnu strategiju
bezbednosti saobraćaja Republike Srbije za period 2015-2020. godine.
Na osnovu svega navedenog, a u skladu sa članom 13. Zakona, skupštine jedinica
lokalne samouprave imaju sve uslove za donošenje strategije bezbednosti saobraćaja na
putevima koja mora biti usklađena sa Nacionalnom strategijom.
3.

PUT OD IZRADE DO DONOŠENJA STRATEGIJE U LOKALNOJ
SAMOUPRAVI

Savet za bezbednost saobraćaja u lokalnoj samoupravi (u daljem tekstu: Savet) je
ključni subjekt za izradu nacrta Strategije bezbednosti saobraćaja.
Odlukom o osnivanju Saveta, Pravilnikom o radu Saveta i Programom realizacije
sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na području lokalne
samouprave definišu se odrednice u vezi sa izradom nacrta Strategije bezbednosti
saobraćaja.
Na prvom mestu, Savet treba da u okviru Programa realizacije sredstava za tekuću
godinu definiše i stavku kojom će finansirati izradu nacrta strategije bezbednosti
saobraćaja na području lokalne samouprave. Nakon usvaja programa od strane
opštinskog/gradskog veća, ispunjeni su normativni preduslovi za izradu nacrta Strategije.
Veoma bitan element za celokupan postupak izrade i donošenja strategije su i
finansijska sredstva. U zavisnosti saobraćajno-tehničkih karakteristika mreže puteva i
ulica, veličine i strukture lokalne samouprave, i celokupne problematike bezbednosti
saobraćaj, zavisiće i veličina neophodnog budžeta potrebnog za donošenje Strategije.
Potrebno je istaći da ne postoji sistem po kome se određuje iznos neophodnih sredstava
potrebnih za izradu nacrta strategije.
Potrebno je da Savet na sednici donese Odluku o formiranju radne grupe koja će
izraditi nacrt Projektnog zadatka za izradu nacrta strategije bezbednosti saobraćaja. Radna
grupa treba da bude sastavljena od članova koji poseduju iskustvo u izradi strateških
dokumenata i iskustvo u oblasti bezbednosti saobraćaja.
Radna grupa koja sačinjava projektni zadatak ima najvažniji zadatak u postupku izrade
strategije. Nakon što Savet na sednici usvoji nacrt projektnog zadataka, lokalna
samouprava u saradnji sa odeljenjem za javne nabavke pokreće postupak nabavke za
izradu strategije.
Potrebno je da Savet imenuje najmanje jednog svog predstavnika koji će biti zadužen
za praćenje toka izrade strategije. To lice, nakon završetka projekta, dobiće zadatak da
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bude izvestilac na sednici opštinskog/gradskog veća kada se bude usvajao nacrt Strategije.
Takođe, lice zaduženo za praćenje toka realizacije Strategije imaće zadatak da bude
izvestilac i na sednici skupštine kada se strategija bude donosila.
Na kraju, posle usvajanja nacrta strategije od strane skupštine, predsednik skupštine
potpisuje zaključak o donošenju strategije, a lokalna samouprava prosleđuje nacrt
Strategije službeni list na objavljivanje. Nakon ovog postupka, strategija postaje javni
zvaničan dokument koga je potrebno objaviti na internet sajtu opštine/grada ili na oglasnoj
tabli opštine/grada.
4.

KLJUČNI ELEMENTI STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I
PROBLEMI U NJIHOVOJ IMPLEMENTACIJI

Zakonom je definisano, da strategija koju donosi lokalna samouprava mora biti
usklađena sa Nacionalnom strategijom. Tu se pre svega misli na to da lokalna strategija
mora sadržati sve elemente koje ima i Nacionalna.
Na slici br. 1 prikazani su ključni elementi strategije koju donosi lokalna samouprava.
Nakon toga, biće dati komentari za elemente kod kojih se javljalo najviše problema
prilikom izrade Strategije bezbednosti saobraćaja u opštini Stara Pazova.
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Slika 1. Osnovni elementi Strategije bezbednosti saobraćaja u lokalnoj samoupravi

U delu koji se odnosi na stanje bezbednosti saobraćaja, zatečeni su problemi u vezi sa
dobijanjem podataka od strane nadležne policijske stanice u lokalnoj samoupravi. Često
se u praksi može dobiti informacija prema kojom predstavnici lokalne policijske stanice
ističu da su ti podaci ’’službena tajna’’ i da se oni ne mogu dobiti bez saglasnosti MUP-a
Republike Srbije.
Problem u vezi sa dobijanjem podataka za izradu analize stanje bezbednosti saobraćaja
može biti prevaziđen na dva načina. Prvi način je da se sa sajta Agencije za bezbednost
saobraćaja, iz Jedinstvene baze podataka selektuju i preuzmu opšti podaci koji se mogu
iskoristiti u izradi analize stanja bezbednosti saobraćaja. Drugi način je da se Zaključkom
Saveta dostavi zahtev Upravi saobraćajne policije MUP-a Republike da ona odobri
korišćenje podataka o saobraćajnim nezgodama isključivo u svrhu izrade strategije
bezbednosti saobraćaja u lokalnoj samoupravi.
Kod dela koji se odnosi na željeno stanje, potrebno je uraditi projekciju kratkoročnih i
dugoročnih ciljeva na način kako je to urađeno u Nacionalnoj strategiji. Dakle, potrebno
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je osvrnuti se na ukupan broj poginulih lica, lako i teško povređenih lica, ukupan broj
poginule i povređene dece i nakon toga uraditi projekcije za 2020. godinu u odnosnu na
podatke iz 2011. godine. Kratkoročni ciljevi treba da sadrže predlog urgentnih mera, a
dugoročni ciljevi suštinski treba da prate kratkoročne ciljeve.
Deo koji se odnosi na ciljne grupe treba detaljno isplanirati na osnovu statističkih
podataka o stradanju pojedinih kategorija učesnika u saobraćajnim nezgodama. Ukoliko
su određene kategorije ranjivih učesnika u saobraćaju značajno ugroženije, podrazumeva
se da njima treba najviše aktivnosti posvetiti u funkciji unapređenja stanja bezbednosti
saobraćaja. Posebno je bitno, da aktivnostima budu obuhvaćene sve kategorije učesnika u
saobraćaju, bez obzira na stepen njihove pojedinačne ugroženosti.
Kako bi imali pisani trag o podacima koje je dostavila svaka značajna institucija na
nivou lokalne samouprave, potrebno je da savet uputi zvaničan dopis svim relevantnim
subjektima i da od njih zahteva njihovo viđenje problema bezbednosti saobraćaja iz
njihove pojedinačne nadležnosti.
Veoma značajna karika u procesu izrade strategije je i javna prezentacija njenog nacrta.
Ovu kariku nikako ne bi trebalo zaobilaziti, jer se na javnim diskusijama uvek dođe do
dobrih i bitnih elemenata koji značajno mogu ojačati kvalitet sadržaja strategije i akcionog
plana bezbednosti saobraćaja. Poželjno je da se sa svih javnih rasprava vodi zvaničan
zapisnik od strane tima koji vrši izradu strateških dokumenata.
Koje će aktivnosti realizovati pojedini subjekti, najlakše je odrediti Akcionim planom
bezbednosti saobraćaja. Strategija treba da sadrži puni naziv subjekta i detaljan opis svih
poslova koji će on realizovati u funkciji unapređenja bezbednosti saobraćaja. Akcionim
planom potrebno je precizirati koju aktivnosti subjekat realizuje u određenoj godini i
potrebno je definisati odgovarajući indikator za merenje kvaliteta realizacije te aktivnosti.
Akcioni plan pored naziva subjekta koji sprovodi aktivnosti mora sadržati i nazive
subjekata koji će takođe biti uključeni u realizaciju navedene aktivnosti.
Izveštavanje i praćenje toka realizacije je veoma značajan element koji treba da
omogući to da strategija ne ostane samo slovo na papiru. Savet treba da odredi jednog
člana koji će biti zadužen za praćenje toka realizacije i za izradu periodičnih izveštaja o
preduzetim aktivnostima. Samo na ovaj način, nadležni će biti u mogućnosti da
pravovremeno koordiniraju svoj rad na unapređenju bezbednosti saobraćaja i da omoguće
da svi subjekti rade kvalitetno i pravovremeno. Često smo svesni da u praksi određenog
broja gradova strategije ostaju samo puko slovo na papiru. Da bi se ovo izbeglo, savet
treba periodično da izveštava skupštinu opštine/grada u postignutim rezultatima tokom
sprovođenja aktivnosti iz strategije. Poželjno je takođe da izveštaji budu dostupni i
javnosti, pa ih je potrebno periodično i objavljivati na internet sajtu opštine/grada. Nakon
završetka perioda primene strategije, potrebno je uraditi izveštaj o celokupnoj reviziji
primene strategije u lokalnoj samoupravi.
5.

ZAKLJUČAK

Od početka primene Zakona prošlo je više od 5 godina i svega nekoliko lokalnih
samouprava je uradilo Strategiju bezbednosti saobraćaja. Ovo nam govori da se ovoj temi
ne daje dovoljno pažnje kod nas i zbog toga je potrebno da se aktivnosti na donošenju ovih
dokumenata značajno podignu na viši nivo.
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U vezi sa prethodno navedenim, u radu smo pokušali da približimo skromna iskustva
sa kojima smo se suočavali prilikom izrade i donošenja Strategije bezbednosti saobraćaja
u opštini Stara Pazova.
Zbog stručnih sposobnosti tima za izradu strategije i ograničenih finansijskih resursa,
Savet je doneo odluku da strategiju urade članovi saveta koji imaju iskustva iz oblasti
bezbednosti saobraćaja. Ovo ne treba da bude pravilo i kod drugih lokalnih samouprava,
već članovi njihovih Saveta treba da procene da li imaju kadrovskih i materijalnofinansijskih kapaciteta da urade nacrt ovog dokumenta. Kod gradova se svakako
preporučuje da se nacrt strateških dokumenata radi putem javne nabavke, a kod veoma
malih opština koje nemaju odgovarajući budžet potrebno je naći rešenje da se ovi
dokumenti urade po ugledu na druge lokalne samouprave, uz poštovanje svih preporuka i
smernica koje smo naveli u radu.
Uraditi i usvojiti strategiju nemoguće je bez političke volje i podrške. Donosiocima
odluka potrebno je detaljno pojasniti značaj primene strateških dokumenata iz oblasti
bezbednosti saobraćaja. Kod nas je prisutna praksa da se urade nacrti dokumenata, a da se
nikada ne usvoje iz različitih razloga. Zbog toga je potrebno koristiti iskustva drugih
lokalnih samouprava i međusobno komunicirati sa njima.
Veliki problem predstavlja to što Vlada Republike Srbije još uvek nije usvojila
Nacionalni Akcioni plan bezbednosti saobraćaja na putevima. Zbog toga, lokalne
samouprave nemaju osnov da urade ovaj dokument. Njima nije zabranjeno da donesu svoj
Akcioni plan, ali on neće biti usklađen sa Nacionalnim planom sve dok on ne bude
donošen. Zbog toga je u opštini Stara Pazova jedino usvojena Strategija bezbednosti
saobraćaja, a nacrt Akcionog plana je pripremljen i biće usvojen tek kada bude bio donet
Nacionalni akcioni plan bezbednosti saobraćaja na putevima.
6.
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PRILAGOĐAVANJE ORGANIZACIJE I BEZBEDNOSTI
TRANSPORTA U GALENICI A.D. ZAHTEVIMA ZA DOBIJANJE
SERTIFIKATA “OVLAŠĆENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA”
CUSTOMIZING ORGANIZATION AND SAFETY OF GALENIKA
A.D.’S TRANSPORTATION TO MEET THE REQUIREMENTS FOR
OBTAINING CERTIFICATE OF AUTHORIZED BUSINESS ENTITY
Milan Stanković1
Rezime: Galenika a.d. je jedina preostala domaća fabrika farmaceutskih proizvoda čiji kapaciteti su
dobra osnova za uspešan nastup na tržištima van zemlje, pa je vodeći menadžment naročitu pažnju
posvetio aktivnostima neophodnim za ispunjavanje uslova za efikasnije sprovođenje izvoznih
procedura. U skladu sa takvim opredeljenjem, krajem 2015. godine, pokrenute su aktivnosti u
organizacionim jedinicama koje su zadužene za poslove uvoza, izvoza i službama za podršku, da
pristupe razmatranju potrebnih izmena u radu kako bi se prilagodili zahtevima za dobijanje
sertifikata “Ovlašćenog privrednog subjekta” (OPS). Odgovorna lica za poslove logistike, dobila su
zadatak da pristupe izradi predloga adekvatne organizacije rada i usklađivanju transportne i
skladišne dokumentacije zahtevima za dobijanje sertifikata. U ovom radu se razmatraju zahtevi koje
mora da ispune logistički sistemi i aktivnosti koje se preduzimaju u cilju usklađivanja sa zahtevima
za sertifikovanje. Posedovanje sertifikata Ovlašćenog privrednog subjekta za Galeniku a.d. značilo
bi olakšano pravo na korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka i drugih olakšica koje se tiču
carinskih kontrola vezanih za sigurnost i bezbednost. Službi logistike bi posedovanje sertifikata
omogućilo bolje planiranje transporta i skladištenja, smanjivanje troškova poslovanja, bolje
poznavanje carinskih postupaka, lakšu kontrolu rada zaposlenih, bolju saradnju sa partnerima u
lancu nabavke, smanjivanje mogućnosti kašnjenja pošiljke, kraće vreme trajanja izvozno/uvoznih
procedura, sprečavanje krađe ili oštećenja, povećanje sigurnosti i bezbednosti celokupnog
transportnog procesa.
Ključne reči: bezbednost, logistika, organizacija, sertifikat, transport.

Stanković Milan, diplomirani inženjer saobraćaja, Rukovodilac Službe logisitke, Galenika a.d.,
Batajnički drum bb, Beograd, Srbija, mistankovic@galenika.rs.
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Abstract: Galenika a.d. is the only remaining domestic company engaged in the manufacturing of
pharmaceutical products and its capacities are a good basis that can help successfully to enter the
foreign markets; therefore, its top management is particularly dedicated to the activities necessary
to meet the requirements for more efficient implementation of export procedures. Accordingly, by
the end of 2015, certain activities were initiated in import, export and supporting departments as to
consider necessary operation changes needed to meet the requirements for the obtaining of the
Certificate of Authorized Business Entity (ABE). Persons responsible for logistics were entrusted
with the task of preparing a proposal for adequate organization of production and to bring into line
transportation and warehouse documents with the requirements necessary for obtaining the
Certificate. This paper deals with the requirements that logistics systems have to fulfil and with the
activities needed to be undertaken in order to comply with the given certificate requirements.
Holding the Certificate of Authorized Business Entity would enable Galenika a.d. the use of more
simplified customs procedures and other advantages concerning security and safety customs control.
The Certificate would enable the Logistics Department better planning of transportation and storage,
reduction of business costs, better knowledge of customs procedures, easier control of the workers’
activities, better cooperation with the partners within a purchasing chain, reduction of potential
delayed shipments, shorter export/import procedures, prevention of theft or damage, higher level of
security and safety of the whole transportation process.
Key words: safety, logistics, organization, certificate, transportation.

1.

UVOD

Funkcionisanje proizvodno distributivnog sistema u Galenici a.d. zasnovano je na
cirkulaciji sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda, energije i informacija. Ova
cirkulacija se odvija kako u interakciji elemenata distributivnog sistema sa okruženjem,
tako i unutar preduzeća među njegovim elementima.
Organizovanim transportom Galenika a.d. rešava pitanje dopreme nabavljenih
materijalnih dobara potrebnih za obavljanje proizvodne delatnosti, zatim njihovo
prenošenje unutar preduzeća i na kraju otprema proizvedene i prodate gotove robe do
mesta opredeljenja odnosno potrošnje.
Optimalnom organizacijom transporta i unutrašnje kontrole u Galenici a.d. obezbeđuje
se: visok nivo bezbednosti funkcionisanja, zaštita i neugrožavanje zdravlja ljudi, zaštita
okoline i kontrola zagađenosti, racionalno korišćenje energije, sirovine i harmonizacija
standarda kojima se otklanjaju tehničke neusaglašenosti.
Ovaj rad ima pet tačaka. Pored uvoda koji je dat u prvoj tački, druga tačka prikazuje
postupak izbora modela organizacije transporta primenom metode Analitički hijerarhijski
proces AHP (The Analitic Hierarchy Process), koji predstavlja sistematsku proceduru za
određivanje relativnog značaja skupa aktivnosti ili kriterijuma prilikom rešavanja
kompleksnih problema odlučivanja u kojima učestvuje veći broj donosilaca odluke.
Primena metode AHP omogućava donošenje odluka u loše struktuiranim situacijama
odlučivanja, naročito kada se rešavaju problemi na koje utiče veći broj kriterijuma i
alternativa (Satty, 1996:38). Obrada podataka je izvršena korišćenjem programskog
paketa Exspert Choise.
U tački tri primenom analitičkog postupka izvršena je obrada podataka o evidentiranim
saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovala vozila Galenike a.d. za period:
01.01.2008. do 01.01.2016. godine.
U tački četiri izvršena je analiza ispunjavanja uslova za dobijanje statusa Ovlašćenog
privrednog subjekta. Kroz analizu postavljenih pitanja iz Upitnika, utvrđeno je da
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Galenika a.d. u pogledu organizacije, dokumentacije, sigurnosti i bezbednosti transporta
mora da pristupi dopuni postojeće, izradi nove dokumentacije i implementaciji novih
rešenja u organizaciju transporta, kako bi ispunila uslove za dobijanje navedenog statusa.
Poslednja peta tačka su izvedeni zaključci.
2.

ORGANIZACIJA TRANSPORTA U GALENICI A.D. BEOGRAD

Izbor modela organizacije koji je zastupljen u Galenici a.d. izvršen je na osnovu
istraživanja postojećih modela organizacije transporta u pet odabranih farmaceutskih
proizvodnih preduzeća i usklađivanjem modela sa budućim potrebama za transportom.
Predložene su tri moguće varijante (Stanković, 2003:67-69):
Varijanta A – organizacija transporta sa potpunom centralizacijom funkcija
rukovođenja na nivou nadređenog sektora, organizacijske jedinice unutar transporta imaju
samo izvršnu funkciju, pri čemu transport može da bude u okviru Sektora skladišta i
distribucije, Sektora marketinga, Sektora komercijale, Sektora tehnike ili Sektora prodaje.
Varijanta B – transport organizovan kao centar troškova koji deluje kao zasebna
samostalna organizacijska jedinica u preduzeću. Ovakav način organizovanja
podrazumeva ostvarivanje funkcija: pripreme i organizacije procesa transporta, popravke
i održavanja (vozila, infrastrukture i objekata), i kontrolu (tehničku, bezbednosti i
kvaliteta). Za uspešno funkcionisanje neophodna je adekvatna organizaciona struktura,
kadrovi i organi koji će pokriti sve funkcije koje čine transportnu uslugu i zadatke
planiranja, praćenja i utvrđivanja troškova.
Varijanta C – decentralizovana organizacija transporta, gde svaka organizaciona celina
preduzeća raspolaže sa određenim brojem vozila i koristi ih samostalno u skladu sa
potrebama. Za veće transportne usluge angažuje se spoljno transportno preduzeće.
Transport može biti priključen proizvodnom, tehničkom ili marketing sektoru.
U situaciji kada je za izbor adekvatnog organizacijskog rešenja bilo moguće primeniti
više različitih modela organizacije, postavljeno je pitanje izbora najboljeg. Ovaj problem
je rešen primenom metode višekriterijske analize, tako što su rangirane varijante
predloženih modela na osnovu kriterijumskih vrednosti koje su pridružene svakom
modelu, a zatim je izabran model koji je prvi na rang listi odnosno najbolji prema
izabranim kriterijima.
Redosled važnosti kriterija za ocenu varijantnog rešenja dobijenih primenom metode
AHP koji je sproveden u istraživanju (Stanković, 2003:72), bio je sledeći:
K5 – maksimalna produktivnost (0,272);
K4 – sposobnost prilagođavanja tržištu (0,267);
K3 – raspoloživost voznog parka (0,141);
K1 – kvaliteta usluge (0,104);
K6 - organizacija kolektiva (0,092);
K2 – stepen fleksibilnosti organizacije (0,087) i
K7 – optimizacija zaliha materijala, rezervnih delova i potrebne dokumentacije
(0,036).
Izvršenom obradom podataka utvrđen je ukupni mešoviti prioritet, pri čemu se
varijanta B organizacije, pokazala kao prioritetna u odnosu na varijante A i C (Stanković,
2003:73).
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Varijanta B ……….…0,488
Varijanta A ………….0,326
Varijanta C ………….0,186
Ukupan indeks konzistentnosti CK=0,07 je u granicama prihvatljivosti.
Redosled kriterijuma izveden na osnovu važnosti predstavljao je osnovu za izbor
prioritetne varijante modela organizacije. Predviđanja budućih potreba za transportom u
Galenici a.d. sugerisala su da se prilikom projektovanja modela organizacije transporta,
mora voditi računa o tome da organizacioni model bude fleksibilan i lako prilagodljiv
očekivanim promenama u periodu vlasničke transformacije.
Predloženi model objedinio je u sebi sistem eksploatacije i sistem održavanja. Samim
tim definisan je jedinstveni model organizacije koji može biti na nivou odeljenja ili službe.
Model je dao novu dimenziju i u organizaciji eksploatacije i u radu na održavanju vozila,
odnosno pružio je predlog organizacije transporta koja će nakon implemetacije imati
uslove da bude uspešnija od postojeće.
Tehnička ispravnost i raspoloživost voznog parka su veliki problem. Pored starosti
jednog broja vozila i ostvarenom amortizacijskom veku drugog broja, u voznom parku su
prisutna vozila koja su duži vremenski period van eksploatacije usled nedostatka rezervnih
delova, nekvalitetnog tehničkog održavanja i neodgovornog odnosa od strane vozača i
zaposlenih na održavanju. Iz tog razloga, za uspešnu primenu predloženog modela
organizacije neophodno je bilo da se definišu profili kadrova koji će raditi na određenim
radnim mestima, kako bi se prevazišla praksa da se malo pažnje posvećuje vrsti i nivou
stručne spreme na radnim mestima koja zahtevaju adekvatno osposobljene kadrove.
Da bi se obezbedila fleksibilnost, predloženi model organizacije transporta u Galenici
a.d zasnovan je na konceptu Mintzberg-ovog modela organizacije industrijske strukture
koji sadrži elemente hijerarhijske strukture organizacije sa izvršnim nivoima sistema koji
ima za cilj stvaranje izlaza na osnovu datih ulaza.
Na najvišem nivou hijerarhijske strukture nalazi se rukovodilac Odeljenja transporta,
na srednjem nivou dispečer transporta i poslovođa autoradionice. U okviru aktivnosti koje
trebaju da osiguraju uslove za bezbedan transport, uspostavljena je unutrašnja kontrola u
čijoj nadležnosti je: kontrola ispunjenosti uslova od strane vozača i vozila za bezbedno
učešće u saobraćaju, praćenje eksploatacionih parametara, kontrola potrošnje goriva,
praćenje održavanja i tehničke ispravnosti vozila, praćenje aktivnosti nabavke rezervnih
delova i pogonskog goriva. Za administrativne poslove vođenja i obrade saobraćajne i
tehničke dokumentacije angažovana su dva referenta.
Analizom podataka o organizaciji transporta u pet izabranih farmaceutskih
proizvodnih preduzeća utvrđeno je da je najčešće zastupljen model organizacione
strukture transporta koji obuhvata sistem eksploatacije i održavanja kao jednu celinu.
Razlike su se javljale najčešće u organizacionoj jedinici eksploatacija, iz razloga što se u
okviru ove jedinice u nekim preduzećima zajedno organizovao putnički i teretni transport,
dok se u nekim organizovao samo teretni transport, dok se putnički transport organizovao
samo kao individualni i nalazio se u okviru neke druge organizacione celine, a na transport
se oslanjao samo radi održavanja i eventualnog snabdevanja potrebnom dokumentacijom
i pogonskim gorivom.
U Galenici a.d. centralizovanom organizacijom transporta obuhvaćena su sva vozila
preduzeća pri čemu je Odeljenje transporta trenutno izvršilac ukupnog teretnog i
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individualnog putničkog prevoza, i zadužen za koordinaciju organizovanog autobuskog
prevoza zaposlenih. Iz tih razloga se prethodna organizaciona struktura uvažila u pogledu
svih rešenja koja su se pokazala kao dobra u prethodnom periodu.
Prvenstveno se organizacija transporta na nivou odeljenja pokazala primenjivom i
praktičnom kada su u pitanju farmaceutska preduzeća, pa je doneta odluka da se u Galenici
a.d. razvije model organizacije transporta na tom nivou.
Izabrani model organizacije transporta je nakon implementacije obezbedio međusobnu
koordinaciju između svih organizacionih delova. Svi zaposleni u Odeljenju transporta su
raspoređeni prema utvrđenoj Sistematizaciji radnih mesta. Na mestu rukovodioca
Odeljenja nalazi se lice sa visokom stručnom spremom, a na ostalim radnim mestima
zastupljena je srednja stručna sprema saobraćajne ili tehničke struke od trećeg do petog
stepena stručnosti. Svi vozači poseduju vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije i
lekarsko uverenje. Na održavanju vozila radi automehaničar sa trećim stepenom
stručnosti. Radne obaveze, poslovi koje obavlja i odgovornost svakog zaposlenog
regulisani su opisom poslova u Ugovoru o radu.
Obaveze zaposlenih u toku izvršavanja radnih zadataka regulisani su Pravilnikom o
organizaciji i bezbednosti saobraćaja u privrednom društvu Galenika a.d. (usvojen 2010.
godine, u daljem tekstu Pravilnik), koji je bio usklađen sa odredbama Zakona o
bezbednosti saobraćaja na putevima (donet 2009. godine) i drugim pozitivnim propisima.
Pravilnikom su definisana načela i opšti propisi kojima je regulisana organizacija
korišćenja motornih i priključnih vozila, kako bi se obezbedilo da se u saobraćaju koriste
samo motorna i priključna vozila u ispravnom stanju, da vozila imaju propisane uređaje i
opremu, a posebno je naglašeno vršenje kontrole nad ispunjavanjem uslova rada vozača i
drugih mera od kojih zavisi bezbednost saobraćaja.
Standardnom operativnom procedurom Prevoz gotovog proizvoda, sirovina i
materijala za pakovanje vozilima Galenike, regulisana je organizacija rada u toku
pripreme, realizacije i izveštavanja o izvršenim zadacima transporta. Dok su standardnim
operativnim procedurama: Postupak prijave neispravnosti; Postupak otvaranja radnog
naloga; Postupak otvaranja servisne radne liste i Postupak kontrole stanja, evidencije i
analize podataka o tehničkoj ispravnosti vozila, sredstava unutrašnjeg transporta i radnih
mašina, propisane aktivnosti vezane za tehničko održavanje vozila, sredstava unutrašnjeg
transporta i radnih mašina. Svi zaposleni u Odeljenju transporta obučeni su po navedenim
procedurama.
Tehničku (unutrašnju) kontrolu ispravnosti motornih vozila i kompletnosti saobraćajne
opreme sprovodi odgovorno lice za kontrolu tehničke ispravnosti, kroz dnevni i periodični
pregled. Od 2011. godine uvedena je provera ispravnosti kočione sile na točkovima
sopstvenim uređajem namenjenim za tu svrhu. O dnevnim i periodičnim pregledima vode
se zapisi, a tehničku ispravnost potvrđuje svojim potpisom odgovorno lice za kontrolu
tehničke ispravnosti i vozač u predviđenoj rubrici putnog naloga. Za kontrolu
psihofizičkog stanja vozača i posedovanje ispravne saobraćajne dokumentacije zaduženi
su rukovodilac odeljenja, dispečer transporta i referent bezbednosti saobraćaja.
Galenika a.d. je kroz proces restrukturiranja i reorganizacije u toku 2013. godine,
smanjila ukupan broj zaposlenih, među njima i broj zaposlenih u Odeljenju transporta.
Prema podacima iz 2001. godine (Stanković, 2003:55), u transportu je bilo 95 zaposlenih
od tog broja 74 vozača. Broj zaposlenih se nije značajno smanjivao sve do dok nije
započeo proces restrukturiranja. Kroz proces odliva zbog odlaska u penziju i kroz socijalni
program, broj zaposlenih je evidentno smanjen. Nakon restrukturiranja u Odeljenju
transporta je ostalo 17 zaposlenih od tog broja 10 su vozači.
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Prilikom određivanja viška zaposlenih, naročito je vođeno računa o kvalitetu vozača
koji će biti zadržani. U postupku selekcije, vršeno je individualno ocenjivanje pri čemu su
prijave zbog prekršaja u saobraćaju i učešće u saobraćajnim nezgodama sa odgovornošću,
imale uticaj na ocenu za kvalitet obavljenog posla i odnosa prema radu i radnim zadacima.
3.

ANALIZA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA VOZILIMA GALENIKE A.D.

U periodu od 1. januara 2008. do 31. decembra 2015. godine evidentirano je 53
saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala vozila Galenike a.d. i koje su imale za
posledicu materijalnu štetu na vozilima preduzeća, drugog učesnika ili povredu (vozači,
putnici, pešaci). Analizom prikupljenih podataka, utvrđeno je, da je za veći procenat
nastalih saobraćajnih nezgoda bila odgovornost od strane vozača Galenike a.d. Posledice
evidentiranih saobraćajnih nezgoda bile su: materijalna šteta, lakše i teže povrede
učesnika, ljudskih žrtava nije bilo (Tabela 1.).
Tabela 1. Broj saobraćajnih nezgoda sa vozilima Galenike a.d. u periodu
2008-2015.

Godina

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ukupno:

Broj
saobraćajnih
nezgoda u
kojima su
učestvovali
autobusi
2
7
2
1
12

Broj
saobraćajnih
nezgoda u
kojima su
učestvovala
putnička vozila
4
6
6
2
2
2
1
2
25

Broj
saobraćajnih
nezgoda u
kojima su
učestvovala
teretna vozila
2
1
5
5
2
1
16

Ukupno:

8
14
13
8
4
2
2
2
53

Izvor: Mesečni izveštaji o radu Službe logistike. Period: januar 2008. do januar 2016. godine.

Pravilnikom o organizaciji i bezbednosti saobraćaja u privrednom društvu Galenika
a.d. (usvojen 2010. godine), stvoreni su preduslovi za intenzivan rad na poboljšanju
organizacije i bezbednosti saobraćaja u preduzeću. U saradnji sa Saobraćajno-tehničkom
školom iz Zemuna organizovana je početkom 2010. godine obuka i testiranje svih
zaposlenih angažovanih na radnom mestu vozača iz oblasti Bezbednosti saobraćaja.
Uloženi napori su rezultovali u početku neznatnim a kasnije sve značajnijim
poboljšanjima u organizaciji rada i smanjenju broja saobraćajnih nezgoda. Od posebnog
značaja bilo je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala teretna
vozila. Posledice takvih saobraćajnih nezgoda praćene su težim povredama učesnika,
velikom materijalnom štetom i gubitkom vozila.
Internim aktima i naredbama poslodavca ograničeno je i smanjeno korišćenje
putničkih vozila kako u radno, tako i van radnog vremena. Organizovani individualni
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prevoz vozilima putničkog servisa je sveden na najmanju meru, što je uticalo na smanjenje
broja putničkih vozila u saobraćaju, smanjen je broj pređenih kilometara i smanjen je rizik
za eventualan nastanak saobraćajnih nezgoda.
Autobuski prevoz zaposlenih na 10 linija je od 2013. godine potpuno prepušten
spoljašnjem prevozniku, sa kojim se nakon sprovedenog tendera o javnoj nabavci sklapa
ugovor na godinu dana. Angažovanjem spoljašnjeg autobuskog prevoznika rešen je
problem usklađivanja rada vozača autobusa sa zakonskim propisma o vremenu rada i
potpuno su iz saobraćaja isključeni već dotrajali autobusi koji su bili u proseku stari oko
15 godina. Saobraćajne nezgode koje su nastale kod spoljašnjeg autobuskog prevoznika u
toku prevoza za potrebe Galenike a.d. nisu evidentirane kao saobraćajne nezgode vozila
Galenike a.d.
Pored toga kroz permanentnu obuku zaposlenih Odeljenja transporta Galenike a.d. u
oblasti primene zakonskih i drugih pozitivnih propisa dat je doprinos povećanju nivoa
bezbednosti saobraćaja kako u lokalnoj tako i široj društvenoj zajednici.
Rukovodeći kadrovi odgovorni za transport, bili su uključeni u različite oblike eksterne
edukacije najmanje jednom do dva puta godišnje. U proteklom periodu rukovodilac
Službe logistike prisustvovao je na sledećim seminarima: Ka održivom transportu - 2009;
Praktična primena novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima – 2009;
Bezbednost je u vašim rukama - 2010; Organizacija rada vozača u skladu sa predstojećim
promenama propisa o radnom vremenu i korišćenju tahografa – 2012; Prekršaji i kazne u
oblasti radnog vremena vozača, vremena vožnje i korišćenje tahografa – 2014; Ka
održivom transportu – 2015; Upravljanje u oblasti bezbednosti i sigurnosti u transportu i
logistici – 2015 i Šta donosi novi Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom
prevozu i tahografima – 2016. Nakon svakog seminara svim zaposlenima su prenete
informacije o aktuelnim zbivanjima i novim zakonskim propisima iz Bezbednosti
saobraćaja na putevima.
4.

USKLAĐENOST ORGANIZACIJE I DOKUMENTACIJE SA ZAHTEVIMA
ZA DOBIJANJE STATUSA OVLAŠĆENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA

Niz pitanja definisanih u Upitniku o ispunjavanju uslova za dobijanje statusa
Ovlašćenog privrednog subjekta, zahtevali su od podnosioca da u predviđene rubrike
odgovori sa: „DA“ ili „NE“, odnosno da li za taj deo podnosilac zahteva ispunjava uslove.
Ukoliko je odgovor pozitivan „DA“, neophodno je bilo i dodatno objašnjenje. Za ovaj rad
su odabrana samo pitanja vezana za transport robe. Od ukupnog broja u Upitniku, pet
pitanja su bila ključna za ocenu organizacije i bezbednosti transporta. Kompletan upitnik
je ukazivao da je neophodno prilagođavanje postojeće organizacije rada i postojeće
regulativne dokumentacije. Iz tog razloga član tima zadužen za transport pristupio je izradi
novog „Pravilnika o organizaciji i bezbednosti saobraćaja i transporta u privrednom
društvu Galenika a.d. – Beograd, 2016. godine“ (u daljem tekstu: novi Pravilnik). Pitanja
iz upitnika su prilagođena terminologiji koja je korišćena u novom Pravilniku:
1) Postoje li pravila/ograničenja za pristup transportnom sredstvu i kako se ona
sprovode? Odgovor „DA“ sa objašnjenjem: ograničenja za pristup transportnim
sredstvima su regulisana novim Pravilnikom, član: 36 (stav 6 i 7), 111 i 112.
2) Ukratko opišite koje mere postoje za sprečavanje neovlašćenog pristupa i
neovlašćenog rukovanja transportnim sredstvima (naročito u otvorenim skladišnim
prostorima, kao na primer: stalni nadzor, obuka zaposlenih i upoznavanje zaposlenih sa
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rizicima, plombe, uputstva o postupcima kojih se treba pridržavati u slučaju neovlašćenog
ulaska)? Odgovor: mere koje se primenjuju za sprečavanje neovlašćenog pristupa i
neovlašćenog rukovanja transportnim sredstvima su opisane u novom Pravilniku, član: 40,
44, 111, 112 i 134, u proceduri „Prevoz gotovih proizvoda, sirovina i materijala za
pakovanje vozilima Galenike“, tačka 5.5.1. kao i proceduri “Postupci posade vozila i
vozača prilikom carinjenja robe u transportu“, tačke: 5.5.1; 5.5.2 i 5.5.3. Kada je u pitanju
upoznavanje sa rizicima u toku transporta, predviđena je obuka zaposlenih, regulisana
članom: 68 i 69, novog Pravilnika.
3) Koje mere kontrole koristite za proveru tovarnih sanduka (na primer, postupak
kontrole u sedam koraka: prednja strana, leva strana, desna strana, dno, poklopac/krov,
unutrašnja/spoljašnja vrata, spoljni deo/šasija)? Odgovor: mere kontrole koje se koriste za
proveru transportne jedinice su opisane u novom Pravilniku, član: 44, 76 (stav 6), 82 (stav
16), 132 (stav 14), 133 (stav 7) zatim u proceduri „Postupci kontrole stanja, tehničke
ispravnosti, evidencije i analize podataka o održavanju vozila, sredstava unutrašnjeg
transporta i radnih mašina“, i to: tačka 5.1.1. (paragraf 2, stav 1), tačka 5.1.3. (paragraf 3,
stav 2), za vođenje zapisa o proveri tovarnih sanduka predviđen je Prilog broj 8.
4) Ko održava/popravlja transportna sredstva? Odgovor: transportna sredstva se
održavaju u sopstvenoj auto-radionici ili kod spoljašnjeg ugovornog ovlašćenog servisera.
Sve aktivnosti održavanja regulisane su preko četiri procedure: „Prijava i popunjavanje
liste prijave neispravnosti na motornim vozilima, sredstvima unutrašnjeg transporta i
radnim mašinama“; „Postupak otvaranja radne liste i otklanjanja prijavljene
neispravnosti“; „Postupak otvaranja servisne radne liste i servisiranje motornih vozila,
sredstava unutrašnjeg transporta i radnih mašina“ i „Postupci kontrole stanja, tehničke
ispravnosti, evidencije i analize podataka o održavanju vozila, sredstava unutrašnjeg
transporta i radnih mašina“.
5) Postoje li planovi redovnog održavanja i da li se proveravaju radovi na održavanju
koje sprovode treća lica? Odgovor „DA“ postoje planovi redovnog održavanja, sa
objašnjenjem: postupak planiranja i način sprovođenja planova održavanja su propisani
procedurama: „Postupak otvaranja servisne radne liste i servisiranje motornih vozila,
sredstava unutrašnjeg transporta i radnih mašina“ (sve tačke i svi prilozi); „Postupci
kontrole stanja, tehničke ispravnosti, evidencije i analize podataka o održavanju vozila,
sredstava unutrašnjeg transporta i radnih mašina“ (tačke 5.1.1; 5.1.3. i 5.1.4; Prilog 2 i
Prilog 4), i novim Pravilnikom, član: 71; 72; 76; 77; 78 i 79. Servisiranje vozila od strane
spoljašnjeg izabranog ovlašćenog servisera je u svim fazama izvršenja servisnih aktivnosti
pod nadzorom zaposlenih (vozač, poslovođa autoradionice, rukovodilac Odeljenja
transporta). Praćenje izvršenja servisnih aktivnosti od strane trećih lica je regulisano
novim Pravilnikom, član 54 i procedurom „Postupci kontrole stanja, tehničke ispravnosti,
evidencije i analize podataka o održavanju vozila, sredstava unutrašnjeg transporta i
radnih mašina“.
5.

ZAKLJUČAK

Organizaciona struktura i radna mesta u Odeljenju transporta Galenike a.d.
prilagođena su sistematizaciji radnih mesta koja je usklađena sa odredbama Zakona o
bezbednosti saobraćaja na putevima. Obaveze i odgovornosti zaposlenih koji su zaduženi
za unutrašnju kontrolu bezbednosti saobraćaja i transporta zasnovan je na potpunoj
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primeni zakonskih propisa koji se odnose na privredne subjekte registrovane za vršenje
saobraćajne delatnosti. Svaka saobraćajna nezgoda se analizira, utvrđuje se odgovornost i
preduzimaju se adekvatne mere sa ciljem povećanja ukupnog nivoa bezbednosti
saobraćaja u Galenici a.d., lokalnoj i široj društvenoj zajednici.
Odeljenje transporta Galenike a.d. poseduje neophodna interna akta preduzeća:
pravilnik, procedure i naredbe, koja su zasnovana na zakonskim propisima. U okviru
specifičnih standardnih operativnih procedura propisane su aktivnosti planiranja,
organizacije, izvršenja, izveštavanja i kontrole, čime je transport postao sastavni deo
integrisanog sistema kvaliteta preduzeća (ISO 9001:2008, HACCP, GMP i Dobre prakse
u distribuciji lekova). Svi zaposleni u Odeljenju transporta obučeni su za rad po usvojenim
dokumentima integrisanog sistema kvaliteta.
Specifičnim standardnim operativnim procedurama za oblast tehničkog održavanja
propisane su aktivnosti: planiranja, praćenja i sprovođenja redovnih, periodičnih i
preventivnih tehničkih pregleda vozila, sredstava unutrašnjeg transporta i radnih mašina,
čime je obezbeđeno da u saobraćaju učestvuju samo tehnički ispravna motorna vozila
Galenike a.d.
Kada je u pitanju bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici i šire, Menadžment
Galenike a.d., rukovodilac Službe logistike i odgovorna lica iz Odeljenja transporta
preduzeli su odgovarajuće sistemske mere koje su neophodne za bezbedno učešće svih
vrsta motornih vozila preduzeća u javnom saobraćaju.
I na kraju, organizacija rada, bezbednost transporta i dokumentacija Odeljenja
transporta Galenike a.d. usklađeni su sa zahtevima za dobijanje statusa Ovlašćenog
privrednog subjekta.
6.
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СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ У ОБУЦИ ВОЗАЧА У СРПСКИМ
СРЕДИНАМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
SITUATION AND PROBLEMS IN TRAINING OF DRIVERS IN
SERBIAN COMMUNITIES IN KOSOVO AND METOHIJA
Петар Суботић1, Небојша Васић2, Радомир С. Гордић3
Резиме: На северу Косова и Метохије (КиМ) и у српским енклавама, Срби и грађани неалбанске националности сусрећу се са проблемима коришћења и издавања личних докумената, укључујући и документа за возаче и возила. У тежем положају су Срби из енклава,
који су приморани да користе косовска документа. Мали број Срба прихвата да обуку за
возаче и полагање возачког испита обавља по косовском закону, из разлога што се возачка
дозвола издаје у држави коју они и држава Србија не признају и што се самим тим не може
користити у Србији. У овом раду приказано је постојеће стање у реализацији обуке за
возаче и полагању возачког испита за српско становништво на територији јужне српске
покрајине и дати су конкретни предлози за превазилажење тог стања.
Кључне речи: Обука возача, возачки испит, безбедност саобраћаја.
Abstract: In the north of Kosovo and Metohija (KiM) and in Serbian enclaves, Serbs and nonAlbanian citizens face the problems of use and issuance of identity documents, including
documents of drivers and vehicles. In a more difficult position are Serbs from the enclaves, which
are forced to use the documents of Kosovo. A small number of Serbs accepts that training for
drivers and driving tests performs by the law of Kosovo, because the driving license is issued in
the state that they and the state of Serbia do not recognize and which therefore can not be used in
Serbia. This paper describes the current situation in the implementation of training for drivers and

1
Суботић Петар, дипл. инж. саобраћаја, Наставник, Техничка школа ''Михаило Петровић Алас'', Лоле
Рибара 29, Косовска Митровица, Србија, pekosubotic@gmail.com
2
Васић Небојша, маст. инж. саобраћаја, Асистент, Висока техничка школа струковних студија из
Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу, 24 Новембар бб, Лепосавић, Србија,
v_nebojsaobracajni@yahoo.com
3
Гордић С. Радомир, дипл. инж. саобраћаја, Професор, Висока техничка школа струковних студија из
Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу, 24 Новембар бб, Лепосавић, Србија,
gordicradomir@gmail.com
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passing the driving test for the Serbian population in the territory of the southern Serbian province
and given concrete proposals to overcome this condition.
Keywords: Driver training, driving test, road safety.

1.

УВОД

Успешна обука кандидата за возаче предуслов је безбедности друмског саобраћаја и представља изазов за стручњаке широм света. Због проблема са којима се, у
овој области сусрећу грађани српске националности на КиМ, обука возача је добрим делом у супротности са овим начелом. Квалитетна обука кандидата за возаче
и транспарентно полагање возачког испита, један су од предуслова за побољшање
нивоа безбедности друмског саобраћаја у свим друштвеним заједницама. Међутим, за Србе из енклава4, као и становнике северног дела КиМ, обука возача и
полагање возачког испита не реализује се на уобичајени начин. Разлог за то је што
су грађани српске националности и остало неалбанско становништво, настањено
на територији јужне српске покрајине, самопроглашене тзв. државе Косово, приморани да обуку за возаче и полагање возачког испита реализују по косовском
закону, или у оквиру система образовања Републике Србије (РС), углавном као
ванредни ученици.
У овом раду, указује се на изузетно лошу ситуацију са којом су суочени Срби и
неалбанско становништво у јужној српској покрајини и елаборирају проблеми у
обуци кандидата за возаче и полагању возачког испита, са циљем да се покрене
стручна расправа и иницира изналажење меродавног и прихватљивог решења.
2.

ОБУКА ВОЗАЧА И ПОЛАГАЊЕ ВОЗАЧКОГ ИСПИТА ПО
КОСОВСКОМ ЗАКОНУ

Важећи Закон о безбедности у друмском саобраћају на Косову5, усвојен у Скупштини Косова6 2007. године у време Привремене административне мисије УН на
КиМ (енгл. The United Nations Interim Administration Mission in Kosovo - UNMIK).
Овај закон, као и многи други, усвојени у облику уредби UNMIK-а, на снази су и
након проглашења независности Косова 2008. године. Њиме се уређују услови и
начела сектора безбедности саобраћаја на путу на конкретан начин, узимајући за
основ међународне стандарде. Закон третира понашање учесника у саобраћају,
систем саобраћајних знакова, дужности службених лица, припрему кандидата за
возаче, услове за стицање права управљања возилом итд.
Закон о безбедности у друмском саобраћају предмет је надзора, управљања и
примене Министарства за транспорт, пошту и телекомуникације, Косовске
4
Енклава (грч. еn, лат. clavis кључ) мање подручје једне државе опкољено са свих страна страним земљиштем. Више одговара термин ексклава (лат. ех, clavis кључ) део државног подручја који је као посед друге државе искључен из матице земље, јер се ради о насилном отцепљењу дела територије РС.
5
Закон Бр. 02/Л-70 о безбедности у друмском саобраћају усвојила је Скупштина Косова 11. јануара
2007., на основу Уредбе UNMIK-а бр. 2001/9, од 15. маја 2001. године.
6
У раду се користи званични назив уставно-правног система РС „Косово и метохија“, а „Косово“ само
ако је то нужно због цитирања прописа или навођења институција тзв. државе Косово.
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полиције и других одговорних органа. Са друге стране, осим наведеног
министарства, и скупштине општина полажу право да наложе промене у
организовању саобраћаја.
У овом Закону од члана 229 до члана 282 описани су услови који морају бити
испуњени, као и поступци који морају бити примењени у циљу успешне реализације обуке за возаче, полагања теоријског, практичног и испита из прве помоћи и
издавања возачке дозволе.
Оспособљавање кандидата за возаче врше ауто-школе, које након испуњавања
услова и критеријума предвиђених за лиценцирање добијају лиценцу за рад од Министарства за транспорт, пошту и телекомуникације, посебним правним подзаконским актом (Закон Бр. 02/Л-70, чл. 229.1 и 229.2). Контролу рада ауто-школа,
односно надзор обуке и полагања, у погледу испуњавања предвиђених услова,
врше лица овлашћена од Министарства за транспорт, пошту и телекомуникације7
(Закон Бр. 02/Л-70, чл. 244.1). Возачке дозволе издаје Министарство унутрашњих
послова у складу са одговарајућим законским одредбама (Закон Бр. 02/Л-70, чл.
249).
Јединствени наставни програм оспособљавања кандидата за возаче, обухвата
наставне предмете: „Прописи саобраћаја и безбедности“, „Управљање возилом на
моторни погон“ и „Давање прве помоћи лицима повређеним у саобраћајним незгодама“ (Закон Бр. 02/Л-70, чл. 230.1). План и програм о оспособљавању кандидата
за возаче усваја Министарство за транспорт, пошту и телекомуникације у
консултацији са Министарством за образовање, науку и технологију (Закон Бр.
02/Л-70, чл. 230.4).
Наставу из предмета „Прописи саобраћаја и безбедности (теоријски део)“ реализује стручни предавач, који има најмање високу школску спрему (не мора у
струци), возачку дозволу Б категорије најмање три године и одговарајућу лиценцу
коју издаје Министарство за транспорт, пошту и телекомуникације (Закон Бр.
02/Л-70, чл. 232.1, 232.2 и 233.1). Предавач теоријске обуке по закону РС (ЗОБС,
члан 221.) поред високе стручне спреме мора имати и најмање пет година радног
искуства у области безбедности саобраћаја. Тиме се намеће питање стручне компетенције предавача у ауто-школама на територији јужне српске покрајине.
Обуку кандидата за возаче из „Управљања возилом на моторни погон (практични део)“, по косовском закону изводе возачи - инструктори, који поседују возачку
дозволу и важећу лиценцу за возаче - инструкторе за одговарајућу категорију, коју
издаје Министарство за транспорт, пошту и телекомуникације (Закон Бр. 02/Л-70,
чл. 232.3 и 232.4). По ЗОБС-у РС (члан 223.) за инструктора вожње може полагати
возач који је навршио 21 годину живота и има најмање три године возачку дозволу
за возаче возила оне категорије за коју полаже испит за инструктора вожње. Из
овог следи, да су инструктори вожње у ауто-школама у српским енклавама и осталим срединама на КиМ, на нижем нивоу зрелости, искуства и стручне оспособљености, јер за њих није прописана календарска зрелост и возачко искуство.
Овим се доводи у питање квалитет обуке, остварени трансфер знања, преношење
искуства и развој вештина и навика кандидата, што може бити у корелацији са
безбедношћу саобраћаја младих возача.
Оспособљавање кандидата из предмета „Давање прве помоћи лицима повређеним у саобраћајној незгоди“ обавља институција овлашћена од Министарства за
7

У РС надзор обуке кандидата за возаче и контролу рада ауто-школа врши МУП.
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транспорт, пошту и телекомуникације, у сарадњи са Министарством за здравство
(Закон Бр. 02/Л-70, чл. 232.5).
Планом и програмом обуке возача Б категорије, предвиђен је минимални број
часова теоријске обуке 16, практичне обуке 16, и обуке прве помоћи 9 часова, ако
кандидат не поседује возачку дозволу неке категорије (Административно упутство
бр. 2008/10), што значи да је минимални укупни број часова 41 (16 + 16 + 9).
Упоређујући овај фонд са бројем часова из Правилника о теоријској и практичној
обуци кандидата за возаче РС, где је минималан укупан број часова 88, (30 + 10
часова теоријске обуке8, 40 часова практичне обуке и 8 часова прве помоћи),
долази се до закључка да се будућим возачима, на КиМ не нуди довољно ни
теоријског ни практичног знања, па су тиме сви учесници у саобраћају, не само
возачи угрожени са аспекта безбедности.
Оспособљавање кандидата за возача може отпочети три месеца пре старосне
границе за поједине категорије (Закон Бр. 02/Л-70, чл. 234.). Кандидати за возаче
полажу испит за одређене категорије, када стекну потребне године. Старосна
граница за возаче Б категорије је 18 година (Закон Бр. 02/Л-70, чл. 263.). По ЗОБСу (чл. 182.) кандидат може отпочети теоријску обуку већ са 16 година, а са 17 може
стећи пробну возачку дозволу.
Пре полагања теоријског испита, кандидат треба да положи пробни тест у аутошколи (Административно упутство бр. 2008/9, чл. 10). Теоријски део возачког
испита полаже се писмено (тестом). Услови полагања су прописани
Административним упутством бр. 2008/9 о полагању возачког испита (чл. 13 и 14).
У Административном упутству бр. 2008/9 о полагању возачког испита (чл. 14) дат
је максимални и минимални број поена на тесту, према категорији за коју се
полаже. Такође у поменутом упутству (чл.14) може се видети да је минималан број
поена на тесту, које кандидат треба да оствари, да би положио испит за Б
категорију 90, а време решавања теста је 45 минута. По Правилнику о
организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита РС разликује се
минимални број поена (85% од 100), а за полагање теста дато је 60 минута. Ово
указује да су критеријуми за полагање теоријског дела испита на КиМ строжији, уз
краће време за његову реализацију и мањи фонд часова за теоријску наставу.
Возачки испит чини јединствену целину наставних предмета „Прописи саобраћаја и безбедности (теоријски део)“ и „Управљање возилом на моторни погон (практични део)“. После положеног теоријског дела испита, кандидат полаже практични део извођењем одређених радњи на полигону (слика 1). Анализом слике 1, а
посебно слике 1б) и 1ц), уочава се да је на слици 1б) смер кретања возила приказан
неправилно и слободоручно, док је на слици 1ц) неадекватан приказ возила, имајући у виду смер његовог кретања, погрешно обележену стартну позицију возила
(ознака СТАРТ) и непропорционалне елементе – нпр. вредност 2L (Административно упутство бр. 2008/9).
Део испита из предмета „Управљање возилом на моторни погон (практични
део)“, кандидат полаже на полигону или другом простору ван јавног пута, где обавља бар три радње. По прописима РС кандидат на практичном делу испита изводи
све прописане радње. Након позитивног оцењивања испитивача, кандидат други
део испита полаже на јавном путу.

8

За предавање је предвиђено 30 часова, а 10 за вежбање.
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а) Вожња напред и назад и држање правца

б) Полукружно окретање

ц) Паркирање возила
Слика 1. Полигонске радње по косовским прописима (Административно упутство бр.
2008/9).

Испит из предмета „Управљање моторним возилом“ кандидат може да полаже
и на возилу са аутоматским мењачем и у том случају има право да управља само
овом врстом возила (Закон Бр. 02/Л-70, чл. 246).
После положеног возачког испита, возач Б категорије према (Закон Бр. 02/Л-70,
чл. 269.1), у прве две године не сме да управља возилом брзином већом од:
• на аутопуту 110 km/h,
• на мотопуту 80 km/h и
• на осталим путевима 70 km/h.
Поред изнетог, возачи не смеју имати алкохола у крви (Закон Бр. 02/Л-70, чл.
269.2).
3.

ПРОБЛЕМИ СА КОЈИМА СЕ СУСРЕЋУ СРБИ И НЕАЛБАНСКО
СТАНОВНИШТВО У ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

Српско становништво које живи на територији јужне српске покрајине осим
што страхује за безбедност и свакодневну материјалну егзистенцију, константно је
изложено притиску косовских власти у погледу поседовања валидних личних до233
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кумента. То није проблем само српског, већ и осталог неалбанског становништва
на овим просторима. Да би остварили право да јавно учествују у саобраћају, након
успешно завршене обуке за возача и положеног возачког испита, Срби и остало неалбанско становништво морају имати возачку дозволу, издату од стране надлежне
институције тзв. државе Косово. С обзиром да РС није признала Косово као
независну државу, возачка дозвола издата од стране надлежних косовских органа
не може се користити у РС. Највећи проблем имају Срби јужно од реке Ибар, који
немају избора и морају да се повинују косовским законима и свим процедурама у
вези обуке за возача и полагања возачког испита, па самим тим и поступку
издавања возачке дозволе. Из практичних разлога Срби са КиМ, посебно у
енклавама, принуђени су да против своје воље користе дупла документа.
Намеће се питање, да ли, ако српско становништво већ нема избора у погледу
похађања обуке за возаче и полагања возачког испита, има могућности да ту обуку
обави квалитетно и професионално, и након тога потпуно равноправно и транспарентно полаже возачки испит, да би безбедно учествовало у саобраћају?!
Косовске институције нису заинтересоване за безбедност Срба, па ни за њихову безбедност у саобраћају. Њих не интересује квалитет обуке Срба за возаче. Срби који су се обучавали за возаче и полагали возачки испит у ауто-школама јужно
од реке Ибар, тврде да је обука неквалитетна, да теоријску обуку на српском језику
реализују само малобројни власници ауто-школа српске националности. Они истичу да постоји више проблема у обуци и полагању возачког испита, јер су Закон о
безбедности у друмском саобраћају и сви подзаконски акти, као и тестови за полагање возачког испита, лоше преведени са албанског на српски језик, па је текст тешко разумети. На пример, једно питање у тесту почиње овако: „Ако се возило креће равно...“, а адекватан превод би требао бити „Ако се возило креће право...“. Даље, рецимо, превод члана 259 из Закона о безбедности у друмском саобраћају гласи: „Програм о возачкој дозволи возилима, обухвата садржај...“ итд. Јасно је да се
надлежни за организацију и реализацију обуке за возаче и полагања возачког испита нимало не оптерећују, а требали би итекако да брину, да ли ће Срби и остало
неалбанско становништво бити у стању да разумеју питања у тестовима и права и
обавезе из Закона о безбедности у друмском саобраћају.
Програм обуке возача и возачког испита, по косовском закону, нормативно и
садржајно се разликује од обуке возача по закону РС. Обука возача по косовским
прописима је скромнија, а испит лакши, што се у корелацији са другим факторима,
може негативно одразити на безбедност саобраћаја.
Поред изнетог, постоје и други проблеми при полагању тестова и вожње, нпр.
корупција, и то не само за српско становништво, мада је код њега она најизражајнија. Корупција у обуци возача и издавању возачких дозвола потврђена је и у
самом Министарству за саобраћај, пошту и телекомуникације, према коме постоје
злоупотребе на овом нивоу, јер се возачка дозвола може купити, а да се уопште не
полаже возачки испит (http://koha.net/?id=8&arkiva=1&l=102356, 10.01.2016.).
На северу КиМ, 25. октобра 2013. године престале су са радом све ауто-школе,
због ступања на снагу „новог“ Правилника о условима за добијање дозвола за рад,
којим је суспендован рад свих ауто-школа на територији северног дела КиМ.
Други, заправо пресудни разлог је био потписивање Бриселског споразума, након
чега је Влада РС донела декрет о пензионисању свих припадника Министарства
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унутрашњих послова (МУП) РС на територији јужне српске покрајине9. Самим
тим онемогућена је функција контроле рада ауто-школа, надгледање процес обуке
возача и спровођење возачких испита на овом простору, по прописима РС.
Према изнетом, на територији КиМ могуће је вршити обуку за возаче и полагати возачки испит по програму тзв. државе Косово у областима јужно од реке Ибар,
или у саобраћајним школама за редовне и ванредне ученике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНиТР) РС, у складу са
Законом о безбедности саобраћаја РС (чл. 207).
4.

ОБУКА ВОЗАЧА И ПОЛАГАЊЕ ВОЗАЧКОГ ИСПИТА НА КИМ У
ОКВИРУ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На северу КиМ пре примене Бриселског споразума радило је 6 ауто-школа и 8 у
српским енклавама. Сада не ради ни једна. Пошто није могуће обезбедити обуку и
реализовати полагање у ауто-школама по законима РС, велики број кандидата за
возаче, једино решење види у похађању обуке и полагању возачког испита у
оквиру образовања РС.
На простору КиМ раде три средње техничке школе у којима се школују кадрови саобраћајне струке: Грађевинско-саобраћајна школа у Грачаници, Техничка
школа „Драги Поповић“ у Горњем Кусцу код Гњилана и Техничка школа „Михаило Петровић Алас“ у Косовској Митровици. Ове школе су у обавези да за потребе
редовних ученика испуњавају услове прописане Законом о безбедности саобраћаја
РС, у циљу реализације обуке и полагања испита за возаче.
Техничка школа „Михаило Петровић Алас“ у Косовској Митровици је једина,
која по Закону о безбедности саобраћаја РС (чл. 207) нуди то решење, за редовне и
ванредне ученике. У овој школи сваке школске године за возаче Б категорије
положи око 28 редовних ученика. Од септембра 2014. године, од када је почела
обука грађана (ванредних ученика) за возаче Б категорије, до краја 2015. године,
уписана су 93 кандидата. Сви су завршили теоријску наставу, 67% је положило
теоријски део испита, а 33% и практични. Њих 27% похађа практичну обуку, а 7%
из разних разлога нису почели практичну обуку. Од уписаних кандидата 33% још
није полагало теоријски испит. Школа има 3 возила за Б категорију и 3
инструктора практичне обуке, па је капацитет школе за сада задовољавајући, али
са повећањем броја кандидата на обуци то ће бити уско грло.
У Грачаници сваке школске године, обуку за возача Б и Ц категорије заврши
око 20 ученика. За сада нема полагања возачког испита за грађане. У систему
образовања РС, на КиМ се једино у Грачаници обучавају возачи Ц категорије, и то
редовни ученици, који се школују за возаче моторних возила.
У Горњем Кусцу код Гњилана, нису почели обуку возача, јер имају материјалних проблема и плаше се да косовска полиција неће дозволити обуку и полагање
возачког испита.
Број ванредних ученика у систему образовања РС, за полагање возачког испита, који одобрава МПНиТР није довољан за север КиМ. У енклавама Срби су

9
Влада РС. ''Уредба о условима за остварење права на посебну пензију запослених у МУП на
територији АП КиМ''. Службени лист РС, бр. 55/05, 71/05, 2013.
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принуђени да полажу возачки испит по косовском закону, па тамо и нема
интересовања за овом обуком.
Прописи РС о обуци возача у систему образовања у потпуности се поштују.
Проблеми су: што Срби у енклавама не могу да се обучавају за возаче по прописима РС, што је на северу КиМ већа заинтересованост кандидата од броја који
школа може да упише по одобрењу МПНиТР РС и што је капацитет школа за
практичну обуку недовољан.
Редовни и ванредни ученици су у потпуности изједначени у погледу
вредновања диплома и права која имају у току школовања. Услов за
преквалификацију и упис на ванредно школовање је завршена било која средња
школа. Можда изгледа компликовано али је то једино могуће решење. Кандидати
за полагање возачког испита Б категорије уписују се на ванредно школовање на
образовни профил техничар друмског саобраћаја, полажу разлику испита, и у
оквиру предмета практичне наставе у другом разреду похађају теоријску наставу
обуке за возача и полажу тестове. У оквиру практичне наставе у трећем разреду
реализује се практични део обуке вожње и полагање возачког испита. Комплетна
обука и полагање испита за возаче обавља се у школи, без учешћа службеника
МУП РС. Надзор обуке и полагања врше овлашћени представници МПНиТР РС.
Ванредни ученици иду на предавања и полажу испит из Прве помоћи у Црвеном
крсту. На основу уверења о положеном возачком испиту, уверења о положеној
првој помоћи и лекарског уверења, кандидати (ванредни ученици) добијају
возачку дозволу у својој полицијској управи на територији централне Србије.
Редовним и ванредним ученицима на располагању је сајт Заједнице саобраћајних школа (http://e-nastava.zss.edu.rs), где могу путем електронског учења да
вежбају тестове, а наставници да их прате и указују на грешке. Комуникација са
ученицима је путем електронских порука. Овај вид учења показао се као веома
користан у учењу, што резултира већом пролазношћу на испиту, код ученика који
користе овај сајт (слика 2).

Слика 2. Сајт Заједнице саобраћајних школа за е-наставу (http://e-nastava.zss.edu.rs/,
10.01.2016.)
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Проблем у спровођењу обуке и полагању возачког испита представља
ограничен број ванредних ученика, који се могу уписати на образовни профил
техничар друмског саобраћаја, с обзиром на то какво је интересовање присутно по
том питању. Треба напоменути, да ванредни ученици након школoвања, поред
возачке дозволе, добијају и диплому саобраћајне струке, па појединци због тога
настављају школовање и на четвртој години.
За кандидате који не успеју да се упишу на ванредно школовање, једино
решење за стицање возачке дозволе, али нимало једноставно, је похађање часова
обуке у најближим градовима на територији Србије ван КиМ, у којима полажу и
возачки испит.
5.

ЗАКЉУЧАК

Српско становништво на КиМ у току обуке за возаче и полагања возачког испита сусреће се са многобројним проблемима који утичу на безбедност саобраћаја. То се нарочито односи на Србе који живе јужно од реке Ибар, у српским енклавама. Самопроглешена држава Косово настоји да их по сваку цену интегрише у
свој програм обуке, по косовскиом закону, присиљавајући их да у ту сврху поседују лична документа са обележјима тзв. државе Косово. То заправо значи да Срби
и остало неалбанско становништво након полагања возачког испита, добијају косовске возачке дозволе, које не могу користити у РС. Ако томе додамо чињеницу
да се обука и полагање возачког испита одвијају отежано због неадекватног
превођења и тумачења косовског Закона о безбедности у друмском саобраћају, као
и осталих подзаконских аката и правилника, јасно је да не постоје елементарни
услови за ефикасну обуку возача у српским срединама на КиМ.
Ауто-школе на КиМ успешно су радиле до 25. октобра 2013. године, након чега
су предале документа за пререгистрацију, али ни једна од њих није добила
лиценцу за рад, јер није био испуњен услов надзора и учешћа, на теоријском и
практичном испиту радника МУП РС. Бриселским споразумом радници МУП РС
не могу бити присутни на Косову10, а самим тим не могу бити ангажовани на
пословима, који се тичу надзора ауто-школа и полагања возачког испита.
Полагање возачког испита по програму РС, није могуће у ауто-школама на
КиМ, али постоји могућност полагања у систему образовања, који на КиМ и даље
функционише у оквиру образовног система РС. У члану 207. Закона о безбедности
саобраћаја РС, обуку кандидата за возаче и полагање возачког испита, могу да
спроводе и средње стручне школе, које испуњавају услове, односно средње
саобраћајне школе или стручне школе, које имају саобраћајни смер. Редовни и
ванредни ученици су изједначени при стицању знања, па равноправно могу да
заврше обуку за возача и стекну возачку дозволу, али само Б категорије.
Срби на КиМ, осим ученика Грађевинско-саобраћајне школа у Грачаници не
могу да заврше обуку за возаче Ц категорије. Обука возача А, Е и Д категорије и
возача трактора, не организује се у српским срединама на КиМ, а за том обуком
има потребе.
Обука возача утиче на безбедност саобраћаја, привредни, културни и свеукупни развој друштвене заједнице и у уској је вези са слободом кретања, па је нео10

Према Резолуцији УН 1244 на КиМ је дозвољено присуство одређеног броја службеника МУП РС.
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пходно да држава Србија помогне српском и неалбанском становништву у јужној
српској покрајини да превазиђе проблеме у овој области и унапреди обуку возача.
За превазилажење уочених проблема предлажемо:
1. Кроз преговоре са привременим институцијама у Приштини, обезбедити
Србима и у енклавама, да се за возаче моторних возила обучавају по
прописима РС, без обзира на уставно-правни статус и признавање
докумената.
2. Да МПНиТР повећа квоту за упис ванредних ученика у средњу Техничку
школу „Михаило Петровић Алас“ у Косовској Митровици за образовни
профил техничар друмског саобраћаја, ради обуке возача Б категорије.
3. Преко МПНиТР омогућити упис ванредних ученика на образовни профил возач моторних возила у Грађевинско-саобраћајну школу у Грачаници, ради обуке возача Б и Ц категорије.
4. Преко Канцеларије за КиМ Владе РС покренути иницијативу да се нађе
меродавно решење за обуку возача А и Д категорије и возача трактора.
5. Недостатак капацитета за практичну обуку из вожње, решити кроз пословно-техничку сарадња са ауто-школама, тако што ће се, у сарадњи са
МНПиТР обезбедити лиценцирање одабраних инструктора вожње за
наставнике практичне наставе и укључити их у обуку ванредних ученика
из управљања моторним возилима и полагање возачког испита.
Реализацијом ових предлога повећала би се ефикасност обуке возача у српским
срединама на КиМ, а то би резултирало унапређењем и јачањем безбедности саобраћаја.
У овој области треба тражити свеобухватана и системска решења, кроз промену прописа, промену надлежности и преношење надлежности на Заједницу српских општина и општине, аналогно косовском закону.
6.
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ДООБУКА ВОЗАЧА У ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА –
- Студија примера у Компанији НИС а.д. ADDITIONAL DRIVER TRAINING IN COMPANIES LAW
- NIS j.s.c. company case study Ненад Џагић1, Даворин Перишић2, Миленко Радовановић3, Милош Нешић4,
Никола Стефановић5, Бојан Стевановић6
Резиме: У овом раду биће приказани начини спровођена превентивних активности кроз
теоријску и практичну обуку које као циљ имају оспособљавање возача за квалитетно и
сигурно управљање путничким возилима у сложеним условима саобраћаја, унапређење
постојећих возачких знања и вештина и примена савременог стила вожње који се одликује
дефанзивном и ЕКО вожњом.
Поред овога биће приказани и резултати спроведених обука у НАФТАГАСТранспорту кроз показатеље индекса безбедности саобраћаја, као и примена савремене
технологије у повећању дефанзивне и ЕКО вожње.
Кључне речи: возач, обука, безбедност саобраћаја, дефанзивна и Еко вожња
Abstract: This material will present ways of cunducting of preventive activities throughout
theorethical and practical training in order to capacitate the drivers for quality and safety driving of
passenger vehicles in complex conditions, improvement of existing driving expertise and skills, as
well as the application of modern driving style that is characterized by defensive and ECO driving.
In addition, there will be presented results of conducted trainings in NAFTAGAS Transport through
the indicators of the index of traffic safety, as well as the application of modern technology in
increasing of defensive and ECO driving.
Keywords: driver, training, traffic safety, defensive and Eco driving
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УТИЦАЈ ОБУКЕ ВОЗАЧА НА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

1.

УВОД

Саобраћај као корисна делатност састоји се од кретања великог броја људи од
којих многи управљају моторним возилом. На ограниченом простору на коме се
одвија друмски саобраћај, практично учествује целокупна популација
становништва, а техником која се користи у саобраћају управљају људи различитог
степена оспособљености.
У сваком послу се дешавају и чине грешке, али у вожњи грешке су учесталије и
ризичније него у другим делатностима. Свака грешка у саобраћају представља
опасност, која може да доведе до саобраћајне незгоде чиме се не доводи у опасност
само починилац грешке, него су опасности изложени и други учесници у саобраћају.
Са становишта безбедности саобраћаја и система човек-возило-пут-околина
најзначајнију улогу има човек, тј. човек представља основни фактор ризика у
саобраћају. Он је најчешћи узрочник саобраћајних незгода и његов приступ и
понашање су основни чиниоци безбедности саобраћаја. Из овог разлога
оспособљавању возача мора се посветити посебна пажња.
Едукација возача после положеног возачког испита представља један од начина
повећања безбедности у саобраћају и део је системског деловања на унапређење
понашања возача.
Овај рад приказује допунску обуку возача после положеног возачког испита, која
се примењује у компанији НИС а.д. и која има за циљ обнављање и учвршћење
ставова о безбедној вожњи и употпуњавање знања и вештине које запослени
компаније (корисници возила) у основној едукацији, приликом полагања возачког
испита, нису имали прилике да стекну.
2.

ЧОВЕК КАО ФАКТОР БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Човек је најзначајнији и најкомплекснији фактор безбедности саобраћаја. Њему
се приписује велики проценат саобраћајних незгода, јер својим понашањем и
способностима битно утиче на безбедно одвијање саобраћаја. Према највећем броју
аутора, човек узрокује саобраћајне незгоде чак у 85% случајева, (слика 1).
Деловање човека као возача на безбедно одвијање саобраћаја може се пратити с
аспекта активне и пасивне безбедности.
Под активном безбедношћу возача подразумевамо његову способност да својим
поступцима не изазове саобраћајну незгоду, као и да предвиди или избегне
потенцијалну опасност која може довести до саобраћајне незгоде, тј. предузме све
активности усмерене на смањивање ризика настанка саобраћајних незгода. То значи
да возач:
 познаје правила саобраћаја и поштује их,
 има брзу и тачну процену саобраћајне ситуације и избор безбедног режима
вожње,
 има добру координацију покрета (моторику), брзе и тачне реакције,
 поседује висок степен аутоматизованих покрета и поступака неопходних за
безбедно управљање возилом,
 поседује способност решавања сложених и опасних саобраћајних ситуација
и сналажења у њима,
 добро познаје сопствене могућности, и сл.
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Слика 1. Основна структура фактора човек, са становишта
безбедности саобраћаја [2]

Пасивна безбедност возача подразумева његову свесну и квалитетну реакцију
у тренуцима када је извесно да се саобраћајна незгода не може избећи. То значи да
ће својом присебношћу и правилним избором радњи ублажити последице незгоде.
2.1.

Корисници возила у НИС а.д.

Број и структура возача, као и њихова оспособљеност за безбедно управљање
возилима, имају непосредан утицај на ниво безбедности саобраћаја у НИС а.д. и
његовим зависним друштвима. То проистиче из чињенице да возилима управљају
три категорије возача:
 професионални возачи путничких возила,
 професионални возачи теретних возила и радних машина, и
 возачи аматери (корисници возила).
Ове категорије возача разликују се по:
 возачком искуству,
 старосној доби,
 нивоу возачких знања и вештина и
 радним задацима које обављају.
Корисници возила представљају најкритичнију и најбројнију (око 4.000 лица)
категорију корисника возила. Разлог за овакав став је у чињеници да овој групи
корисника управљање возилима није основна делатност, већ су у циљу извршења
радних задатака принуђени да користе возила, како у путним, тако и у теренским
условима.
Да би могли да управљају возилима једини услов је да поседују возачку дозволу
одговарајуће категорије - минимално 1 годину. Овај услов се показао као
недовољан из следећих разлога:
1. поседовање возачке дозволе одређене категорије не представља гаранцију да
возач поседује одговарајуће возачко искуство.
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2.

корисници возила који поседују возачку дозволу („Б“ категорије) у зависности
од радног места и потребе посла управљају:
 путничким возилима,
 лаким теретним возилима до 3.5 t носивости и
 теренским возилима,
а не поседују потребан ниво возачких знања и вештина.
Из наведених разлога приступило се праћењу понашања корисника возила.
Посматрајући и анализирајући понашање корисника возила НИС а.д. и околности
под којима је дошло до саобраћајних незгода у којима су учествовали или били
одговорни за њихов настанак, уочене су следеће карактеристичне грешке:
недовољно одстојање, неприлагођена брзина кретања, неадекватан правац кретања,
неодговарајући маневар, проблеми приликом поласка с места, непоштовање
првенства пролаза, грешке приликом савладавања раскрсница, претицање или
обилажењe.
Најчешћи узроци саобраћајних незгода, у којима су учествовали корисници
возила НИС а.д. у саобраћају, током 2013. и 2014. године, су неприлагођена брзина,
непоштовање првенства пролаза и недовољно одстојање.

Слика 2. Основна структура фактора човек са становишта
безбедности саобраћаја

3.

ПОЛИТИКА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У НИС А.Д.

На основу спроведених анализа, дефинисана је политика безбедности саобраћаја
у НИС а.д. која је усмерена на смањење броја саобраћајних незгода и ублажавање
њихових последица. Политиком су дефинисане управљачке одлуке које су усмерене
на елиминацију узрока незгода и предузимање различитих активности које су
усмерене на:
 безбедније понашање професионалних возача и корисника возила НИС.а.д.
у саобраћају - које се спроводи кроз реализацију теоријске наставе из
прописа о безбедности саобраћаја, провере стечених знања путем
тестирања, провере способности корисника возила уз помоћ уређаја за
оцену психомоторних способности, израде едукативног материјала
(брошура, лифлета, флајера), објављивање информација преко интерних
медија о управљању возилима у специфичним условима и сл.,
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увођење нових, безбеднијих технологија – које се спроводи кроз
идентификација корисника возила преко RFID картице, уградњу ГПС
уређаја у сва возила и имплементацију система за мониторинг параметара
вожње (IVMS - In Vehicle Monitoring System),
побољшање безбедносних карактеристика возила – набавка нових возила,
редовно сервисирање и одржавањe,
унапређење возачких вештина и навика корисника возила – кроз
реализацију теоријских и практичних облика обуке.

Као један од облика унапређења возачких вештина и навика корисника возила, а
у складу са политиком безбедности Компаније осмишљен је курс „ЕКО и безбедне
вожње“. Основни циљ обуке био је да се корисници возила стручно оспособе и
увежбају за безбедно управљање возилима, као и да се приликом управљања
возилима придржавају принципа ЕКО и дефанзивне вожње.
Примена оваквог стила вожње омогућава управљање возилом без стреса и
агресивности, обезбеђује безбеднију вожњу која ће допринети смањењу броја
саобраћајних незгода, а уједно утиче и на свест корисника возила о еколошким и
економским ефектима приликом експлоатације возила.
Курс је реализован у сарадњи са Министарством одбране и „Батаљоном за обуку
возача“ – Центра логистике Војске Србије (ЦоЛо ВС), на полигону „Берановац“,
кроз теоријску и практичну обуку.

Слика 3. Полигон «Берановац» - сателитски снимак

Теоријска обука имала је за циљ реализацију следећих задатака:
1. задаци функционалног оспособљавања (провера и обнова познавања
правила безбедности саобраћаја, превентива у саобраћају, оспособљавање
за безбедно управљање возилом у различитим саобраћајно-техничким
ситуацијама).
2. задаци одржавања моторних возила (превентивни прегледи возила,
праћење експлоатационих показатеља рада возила и уочавање проблема).
3. задаци заштите животне средине (загађивање животне средине, мере и
поступци заштите животне средине).
Практична обука имала је за циљ:
1. надградњу већ стечених возачких знања, вештина и навика, и
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2.

стицање специфичних вештина и навика које се односе на дефанзивну и
ЕКО вожњу
и спроведена је:
 у условима градске вожње и на полигону – при чему су реализоване вежбе:
управљање возилом у саобраћајним „шпицевима“, савладавање
компликованих раскрсница и кружних токова, избегавање препрека на
путевима,
 у различитим климатским условима – при чему је посебна пажња
посвећена: правилном избору брзине кретања возила, сигурносном
одстојању између возила, утицају брзине, времена реакције и стања
коловоза у различитим климатским условима на зауставни пут возила
(проклизавању возила и спречавању његовог настанка, кочења у случају
опасности, кочења и скретања ради избегавања налетања на остале
учеснике у саобраћају, као и кочењу по клизавом коловозу),
 у условима управљања возилом ван насељеног места и на полигону – где су
полазници обуке управљали возилима по саобраћајницама које се
карактеришу великим бројем оштрих завоја, ударних рупа, препрека на
путу.

Слика 4. Савладавање полигонских вежби

Возила на којима је реализована обука располагала су савременим ГПС
системом, који је у могућности да се поред позиционирања возила, користи и као
уређај за праћење параметара вожње у реалном времену, на основу чега је могуће
формирати стил вожње за сваког корисника возила (на основу параметара: број
наглих убрзања, успорења у односу на пређени пут, као и број прекорачења брзине
кретања). Такође, звучним сигналима у току вожње возач је у реалном времену
обавештен да је прекршио неки од дефинисаних параметара. Вредности убрзања и
успорења возила бележе се на основу праћења промене брзине у дефинисаном
временском интервалу.
4.

РЕЗУЛТАТИ ОБУКЕ

Кроз реализацију наставних садржаја и вежби сви полазници обуке (корисници
возила) имали су могућност да провере своја претходна знања и вештине кроз:
 полагање теста познавања прописа из безбедности саобраћаја,
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савладавање препрека на полигону кретањем возила ходом унапред и
уназад, уз мерење времена потребног за савладавање полигонских
елемената и
 управљање возилом „слободним стилом“ у насељеном месту и изван њега
– уз праћење стила вожње, у реалном времену, преко ГПС уређаја.
Након уводних провера возачких знања и вештина, приступило се реализацији
садржаја наведених у претходној тачки. Садржаје су реализовали инструктори
батаљона за обуку возача ЦоЛо ВС, по принципу један возач – један инструктор једно возило.
Инструктори су током реализације предвиђених садржаја полазницима обуке
указивали на пропусте у начину управљања возилом и давали упутства и правила
којих се требају придржавати, приликом управљања возилима по принципима
дефанзивне и ЕКО вожње.
Ти принципи су се сводили на правилну употребу папучице гаса и кочница,
одржавање безбедног растојања између возила, избор адекватног степена преноса,
одржавање континуиране брзине кретања, избегавање наглих убрзања и успорења,
уз управљање возилом према саобраћајним прописима с поштовањем ограничења
брзине.
У коликој мери су усвојена знања о примени дефанзивне и ЕКО вожње утицала
на унапређење безбедности саобраћаја и смањење трошкова експлоатације
проверено је приликом управљања, полазника обуке, у јавном саобраћају (у
насељеном месту и изван њега).


4.1.

Показатељи уштеде применом правила безбедне и ЕКО вожње

Оцена параметара уштеде дефанзивног и ЕКО стила вожње у односу на
„слободни стил“ реализована је управљањем возилима од стране 93 полазника
обуке, у јавном саобраћају на деоници дужине 12 км, на основу праћења следећих
показатеља:
 време савладавања дефинисане маршруте,
 потрошња погонског горива,
 број промена степена преноса,
 број кочења,
 нагла успорења и убрзања (> од 2,77 m/sec2 (10 km/h u sec)), евидентирана
преко ГПС-а.
Резултати и уштеде које су остварене применом дефанзивног и ЕКО стила вожње
у односу на просечне вредности експлоатационих показатеља приликом управљања
возилима „слободним стилом“ приказани су на следећим графиконима.

Слика 5. Просечно време савладавања планиране маршруте кретања
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Време савладавања планиране маршруте кретања (слика 5) смањено је за 5,04%,
што значи да примена дефанзивне и ЕКО вожње не утиче негативно на дужину
трајања путовања.

Слика 6. Просечан број промена степена преноса на дефинисаној деоници пута

Слика 7. Просечан број кочења на дефинисаној деоници пута

Вредности показатеља броја промене степена преноса (слика 6) и броја кочења
(слика 7) указују да је број промена степена преноса смањен за 34,65%, а број
кочења за 39,13%, што значи да примена дефанзивне и ЕКО вожње утиче на
смањење трошкова одржавања.

Слика 8. Просечна потрошња горива (l/100km) на дефинисаној деоници пута

Просечна потрошња горива (слика 8) применом стила дефанзивне и Еко вожње
смањена је за 9,69%, што представља значајну уштеду нарочито ако се узме у обзир
да возила НИС а.д. годишње прелазе преко 30 милиона километара.
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Слика 9. Број прекршаја возача и број возача у прекршају

Слика 10. Просечан број прекршаја по возачу

Веома интересантни су и показатељи који се односе на број прекршаја возача и
број возача који су начинили прекршај (слика 9), приликом савладавања дефинисане
деонице. Као прекршаји су третирана нагла убрзања и успорења возила, као и
прекорачења саобраћајним знаком прописаних брзина. Нагла убрзања и успорења
нам указују како се корисник односи према возилу и у којој мери прати саобраћајну
ситуацију како би благовремено предузео одређене припремне активности, поред
тога смањење броја наглих убрзања и успорења позитивно утиче и на емисију
штетних гасова и потрошњу горива, која поред економских ефеката утиче и на
заштиту животне средине.
Са слике 11 може се видети да је број прекршаја по завршетку обуке смањен за
36,8%, а број возача који су начинили прекршај смањен је за 32,5%.

5.

ЗАКЉУЧАК

Додатна обука возача је један од најзначајнијих фактора којим се може
допринети унапређењу понашања возача, повећању безбедности саобраћаја, као и
смањењу трошкова горива и одржавања возила. Она представља једну од мера
генералне превенције саобраћајних незгода.
Да би се код сваког возача створила добра предиспозиција за безбедно учешће у
саобраћају, они треба да буду оспособљени за управљање моторним возилом и да
усвоје правила којих се требају придржавати приликом управљања возилом.
Унапређење понашања возача путем обука представља један од начина унапређења
247

Ненад Џагић, Даворин Перишић, Миленко Радовановић, Милош Нешић, Никола Стефановић, Бојан
Стевановић
УТИЦАЈ ОБУКЕ ВОЗАЧА НА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

оспособљености возача за управљањем возилима и део је системског деловања на
поступке возача у саобраћају.
Стручно осмишљени, правилно уведени и стално усавршавани поступци
унапређивања возачких знања и вештина имају општи циљ да унапреде безбедност
саобраћаја корисника возила НИС а.д., на путевима.
Општи циљ се остварује кроз цео систем мера и поступака који има задатак да
возаче уклопи у шаблон безбедног понашања у саобраћају или да их елиминише из
саобраћаја.
Могу се дефинисати четири конкретнија циља–утицаја на различите групе
корисника возила [3]:
 подржавање и подстицање највећег процента корисника возила да наставе да
се безбедно понашају у саобраћају,
 подршка малој групи корисника возила који повремено и ретко чине
озбиљније саобраћајне прекршаје да схвате своју одговорност и унапреде
понашање и, у будућности, не чине озбиљније саобраћајне прекршаје,
 пажљиво и стручно издвајање врло мале групе корисника возила који чине
велики број тежих прекршаја и организовано пружање стручне и друге
помоћи која би довела до промене таквог понашање, и
 стручно и обазриво издвајање корисника возила који понављају најтеже
саобраћајне прекршаје, а нису пристали да унапређују своје понашање.
Спровођењем политике безбедности саобраћаја у НИС а.д., применом елемената
дефанзивне и ЕКО вожње и утицајем на различите групе корисника возила, укупан
број саобраћајних незгода у 2015. години у односу на 2014. годину је смањен за
5,2%, а у односу на 2013. за 9,2%. Још су интересантнији подаци који се односе на
број СН за које су одговорни корисници возила НИС а.д. где је проценат
одговорности смањен за 13,3% у односу на 2014. годину, за чак 60% у односу на
2013. годину.
Ако се узме у обзир да је у односу на 2014. годину број повређених и погинулих
у саобраћајним незгодама смањен за 67%, а висина материјалне штете на возилима
за 32% може се закључити да се спровођење Политике безбедности саобраћаја кроз
примену елемената дефанзивне и ЕКО вожње остварују значајни ефекти.
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OCENA PRIMENJIVOSTI INDIKATORA BEZBEDNOSTI
SAOBRAĆAJA U SISTEMU ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
APPLICABILITY ASSESSMENT OF SAFETY INDICATORS IN THE
DEFENSE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Nikola Luković1, Milutin Dumic2, Vladan Veljanović3
Rezime: Sistem odbrane je zatvoren saobraćajni sistem sa veoma specifičnim učešćem u javnom
saobraćaju pre svega zbog vrste i karakteristika vozila i tereta, pa su i zahtevi u upravljanju i
organizaciji bezbednosti saobraćaja veoma visoki. U sistemu odbrane postoje pravila i procedure
internog karaktera koja su u potpunosti usaglašeni sa zakonskom regulativom iz oblasti
bezbednosti saobraćaja na nivou Republike Srbije, ali je takođe otvorena mogućnost stalnog
unapređenja bezbednosti saobraćaja. Praćenje i analiza postojećeg stanja bezbednosti saobraćaja,
kao i preduzimanje preventivnih mera se pre svega vrši korišćenjem tzv. konačnih izlaza, odnosno
na osnovu saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. U skladu sa tendencijom unapređenja
bezbednosti saobraćaja na nivou Republike Srbije korišćenjem indikatora bezbednosti saobraćaja,
u radu je sagledana mogućnost primene praćenja indikatora bezbednosti saobraćaja u sistemu
odbrane. Korišćeni su apsolutni i relativni pokazatelji bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju sa
vojnim vozilima, kao i pokazatelji bezbednosti van vojnih vozila, a prikupljanje podataka o
indikatorima bezbednosti saobraćaja u sistemu odbrane vršeno je angažovanjem izvršnih organa
saobraćajne službe zaduženih za praćenje i kontrolu vojnog saobraćaja u toku 2015. godine.
Ključne reči: indikatori bezbednosti saobraćaja, saobraćajne nezgode, vojni saobraćaj;
Abstract: Defence system is a closed traffic system with specific participation in public traffic,
firstly because of the types and caracteristics of vehicles and cargo, therefore the requirements in
management and organization of traffic safety are very high. There are rules and procedures in
deffence system, which are internal in character, and which are fully coordinated with republic
1 Luković Nikola, dipl.inž.saobraćaja, kapetan saobraćajne službe, RV i PVO, VS, Ministarstvo odbrane
nikolalukovic82@gmail.com
2 sc Dumic Milutin, dipl.inž.saobraćaja, major saobraćajne službe, RV i PVO, VS, Ministarstvo odbrane
themilutin@gmail.com
3 Veljanovic Vladan, dipl.inž.saobraćaja, kapetan saobraćajne službe, RV i PVO, VS, Ministarstvo odbrane
velja126@yahoo.co.uk
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legislation in traffic safety. Monitoring and analysis of the existing condition in traffic safety, as
well as preventive measures, are primarily performed by using so called final output which is
based on traffic accidents and their consequences. The study investigates the possibility of
application of monitoring indicators of traffic safety in defense system in accordance with the
tendency of improving traffic safety in the Republic of Serbia by using indicators of traffic safety.
Absolute and relative indicators of safety of military participants with military vehicles in the
traffic are used, as well as safety indicators beyond military vehicles. Collecting data on traffic
safety indicators in defense system was performed by engaging executive bodies of the traffic
service in charge of monitoring and control of military traffic during 2015.
Key words: traffic safety indicators, traffic accidents, military traffic

1.

UVOD

Transportni procesi u sistemu odbrane predstavljaju deo saobraćajnog sistema
Republike Srbije, pa su karakteristike istog uslovljene karakteristikama republičkog
saobraćajnog sistema. Nivo bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji beleži pozitivan
trend kroz smanjenje broja saobraćajnih nezgoda (SbN) i posledica SbN zahvaljujući
primeni sistemskih mera nadležnih institucija. Analizom bezbednosti vojnih učesnika u
saobraćaju u prethodnih pet godina, uočena su određena poboljšanja stanja, ali i potreba
da se uloži još napora, kako bi se broj SbN sveo na najmanju moguću meru.
Precizno i pouzdano praćenje postojećeg stanja osnovni je preduslov uspešnog
upravljanja bezbednošću saobraćaja. Sistem bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju
podrazumeva angažovanje svih elemenata i struktura, koji na osnovu postojećeg stanja
bezbednosti vojnih učesnika – pokazatelja bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju,
definišu mere i aktivnosti prevencije SbN i smanjenja efekata posledica SbN. Navedeni
sistem zahteva kontinuirano praćenje i delovanje u cilju pravovremenog preduzimanja
mera i aktivnosti na prevenciji SbN. Analize koje se sprovode imaju za cilj da se utvrdi,
vrednuje i oceni dostignuti nivo, identifikuju propusti i slabosti koji su ispoljili i
ispoljavaju nepovoljan uticaj, definišu preventivne mere koje je potrebno preduzimati i
ukažu na pravce i aktivnosti kojima se mora delovati da bi se poboljšalo i unapredilo
stanje u narednom periodu.
Tradicionalno praćenje stanja bezbednosti saobraćaja, korišćenjem broja i posledica
SbN može u jednoj većoj meri da ukaže na probleme u bezbednosti saobraćaja, ali
rezultati sprovedenih istraživanja na ovu temu ukazuju da je za manje sisteme potrebno
naći dodatni način praćenja stanja bezbednosti saobraćaja. U navedenim istraživanjima
utvrđene su jake korelativne veze između indikatora bezbednosti saobraćaja sa brojem i
posledicama SbN, pa proizilazi da se indikatori bezbednosti mogu koristiti kao metoda
koja dobro opisuje performanse sistema bezbednosti saobraćaja.
Postavlja se pitanje da li je metodologija praćenja performansi bezbednosti
saobraćaja putem praćenja indikatora bezbednosti saobraćaja primenjiva u manjim
zatvorenim saobraćajnim sistemima, kao što je između ostalih i sistem odbrane. Sistem
odbrane ima jake vertikalne i horizontalne linije upravljanja, pa poseduje mehanizam da
u realnom vremenu vrši upravljačke akcije na transportne procese koji se odvijaju,
odnosno pre svega na dva faktora bezbednosti saobraćaja, a to su čovek i vozilo.
U ovom radu je sprovedena ocena promenljivosti nekoliko izabranih indikatora
bezbednosti saobraćaja u sistemu sa specifičnom strukturom, odnosno date su relacije
između navedenih indikatora bezbednosti saobraćaja i izabranih podataka o
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saobraćajnim nezgodama. Prilikom izrade rada korišćena su iskustva i metodologija
istraživanja primenjena u stručnim radovima publikovanim na međunarodnim
konferencijama (Pešić i dr.,214, Pešić i dr.,2015, Pešić i dr., 2013), jer do sada u sistemu
odbrane nije razvijena sopstvena metodologija praćenja vrednosti indikatora bezbednosti
i ciljana sistemska istraživanja.
Uspostavljene relacije prikazane u radu, ukazuju na mogućnost da se i u zatvorenim
saobraćajnim sistemima može uspostaviti sistem periodičnog praćenja indikatora
bezbednosti saobraćaja i na taj način bi se stvorila mogućnost da se pravovremeno prati
stanje bezbednosti saobraćaja, uočavaju ključni problemi i prate efekti primenjenih mera.
2.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Za utvrđivanje relacije između indikatora bezbednosti saobraćaja i konačnih izlaza
neophodno je definisati relevantne veličine, koje su određene preporučenom
metodologijom i načinom merenja. Sistem odabrane u sopstvenim definisanim
procedurama ima razvijenu metodologiju praćenja stanja bezbednosti saobraćaja i
kvantifikovanje istog kroz prikupljanje, merenje i izveštavanje po zadatim parametrima
svih nivoa u hijerarhiji, koji sublimira izveštaje izvršioca transportnog rada tj. sistema
vozač-vozilo, izvršnih organa saobraćajne službe koji prate transportne procese na
određenim punktovima i organa zaduženih za kontrolu i neposredno regulisanje vojnog
putnog saobraćaja.
2.1.

Određivanje konačnih izlaza – podataka o broju i posledicama saobraćajnih
nezgoda

Bezbednost saobraćaja u sistemu obrane se analizira i vrednuje periodično na osnovu
podataka o saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovala vozila i vozači koji
pripadaju sistemu i utvrđenoj odgovornosti za nastanak istih.
Izražena je pokazateljima koji se odnose na broj SbN, broj poginulih, teže i lakše
povređena lica, visinu materijalne štete, učestalost, gustinu i težinu SbN. U pogledu
vođenja evidencije o saobraćajnim nezgodama u sistemu odbrane, izvore podataka
predstavljali su Dnevni izveštaji po transportu svih nivoa u hijerarhiji i izveštaji organa
zaduženih za kontrolu i neposredno regulisanje vojnog putnog saobraćaja koji su
sačinjeni u saradnji sa teritorijalno nadležnim organima MUP-a. Od ovih podataka,
formirana je baza koja omogućava pretraživanje i poređenje različitih podataka vezanih
za SbN.
Zbog specifičnosti organizacije, ograničenje u ovom delu istraživanja se ogledalo u
nemogućnosti javnog prezentovanja svih apsolutnih pokazatelja bezbednosti saobraćaja
na godišnjem nivou. Međutim iako apsolutni pokazatelji mogu ukazati na propuste i
slabosti koje su ispoljile i ispoljavaju nepovoljan uticaj isti ne mogu prikazati realno
stanje, niti omogućavaju vrednovanje i ocenu dostignutog nivoa bezbednosti vojnog
putnog saobraćaja.
Uzimajući u obzir specifičnost zatvorenog sistema, stepen motorizacije i mobilnost
sistema, za poređenje i utvrđivanje korelacije između konačnih izlaza i indikatora
bezbednosti saobraćaja korišćen je tzv. ’’Dinamički saobraćajni rizik’’ izražen kroz broj
SbN, poginulih i povređenih lica na pređenih 10 miliona kilometara. Ovaj pokazatelj je
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optimalna mera rizika pri kretanju vozilom u skladu sa ograničenjima i u dosadašnjoj
praksi se pokazao kao najbolji pokazatelj bezbednosti saobraćaja.
Tabela 1. Pregled korišćenih konačnih izlaza

Broj SbN na 10 mil. pređenih kilometra
Broj poginulih na 10 mil. pređenih kilometra
Broj povređenih na 10 mil. pređenih kilometra
Da bi se mogla sprovesti adekvatna statistička analiza i pronaći zavisnost posmatrane
su vrednosti izmerene u šestogodišnjem periodu zaključno sa 2014. godinom.
2.2.

Određivanje indikatora bezbednosti saobraćaja

Da bi bilo moguće izvršiti validnu analizu dobijenih rezultata, definisanje značajnih
indikatora bezbednosti saobraćaja izvodi se u skladu sa pozitivnim iskustvima institucija
i autora koji su radili slična istraživanja na nacionalnom nivou, kao i preporuke iz
priručnika SafetyNet.
Osnovno ograničenje u ovom segmentu rada predstavlja činjenica da u sistemu
odbrane nisu sprovođena ciljana istraživanja i nije razvijena metodologija praćenja
vrednosti indikatora bezbednosti.
S obzirom da u sistemu odbrane do sada nije razvijana sopstvena metodologija
praćenja vrednosti indikatora bezbednosti i ciljana sistemska istraživanja iz ovog
domena, izvršena je analiza baze podataka i ustaljenih procedura kontrole i izveštavanja,
u cilju utvrđivanja validnosti određenih podataka i mogućnosti njihovog korišćenja za
definisanje vrednosti određenih indikatora bezbednosti saobraćaja u sistemu odbrane.
Analiza je pokazala da u ustaljenoj proceduri organa nadležnog za kontrolu i
neposredno regulisanje saobraćaja na određenim punktovima se vrši kontrola svih vozila
iz sistema odbrane pri čemu se kao deo obaveznog koraka u proceduri kontrole vrši
provera i evidentiranje broja lica u vozilu koja koriste sigurnosni pojas, odnosno broj
onih koji ne koriste isti, broj putnika koji koriste zaštitne sisteme pri prevoženju, a
takođe se vrši provera tehničke ispravnosti svakog vozila koje se kontroliše.
Tabela 2. Pregled indikatora bezbednosti saobraćaja

OBLAST
Učesnici u saobraćaju

INDIKATORI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
Procenat upotrebe sigurnosnog pojasa vozača
Procenat upotrebe sigurnosnog pojasa suvozača
Procenat pravilnog prevoženja putnika – korišćenja zaštitnih
sistema

Vozila
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Ova procedura se sprovodi svake godine na stalnim punktovima, u istim periodima
angažovanja (sezonska, nedeljna, dnevna i časovna raspodela), pri čemu se ne utiče na
upotrebu sigurnosnih pojaseva, tehničku ispravnost ili na druge postupke vozača ili
vozila.
S obzirom da se radi o inicijalnom radu iz ove oblasti, autori smatraju da su ispunjeni
bazični zahtevi iz preporučenih uslova za određivanje indikatora bezbednosti saobraćaja
za identifikaciju i definisanje četiri osnovna indikatora bezbednosti saobraćaja
prikazanih u tabeli broj vozila u saobraćaju.
3.

REZULTATI I DISKUSIJA

Obrada podataka iz statističkih izveštaja, analiza bezbednosti saobraćaja u sistemu
odbrane i izveštaja organa nadležnog za kontrolu i neposredno regulisanje saobraćaja
urađena je u Excelu. Za analizu korelacija između konačnih izlaza i i indikatora
bezbednosti saobraćaja kao najpogodnija, pre svega zbog relativno malog uzorka
pokazala se korelaciona analiza po Pirsonu (Pirsonov koeficijen korelacije), koja je i
korišćena u radu, obradom podataka u SPSS programu.
Tabela 3. Vrednosti konačnih izlaza i indikatora bezbednosti saobraćaja

INDIKATORI BEZBEDNOSTI
SAOBRAĆAJA

KONAČNI
IZLAZI

GODINA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Br. SbN na 10
mil. Km

49,55

44,63

41,74

38,54

30,47

33,60

Br. poginulih
na 10 mil. Km

0,00

0,85

0,89

0,00

0,57

0,00

Br. povređenih
na 10 mil. Km

12,04

12,01

5,38

8,93

6,89

4,58

% vozača koji
koriste
sigurnosni
pojas

96,39

98,60

99,11

98,95

99,07

99,14

% suvozača
koji koriste
sigurnosni
pojas

80,56

96,15

98,28

83,33

91,67

97,67

% putnika koji
koriste zaštitne
sisteme propisno se
prevoze

98,98

99,00

99,17

100,00

100,00

99,82

%
neispravnosti
vozila

16,04

5,57

4,25

2,63

1,70

2,50

U Tabeli br. 4 prikazani su rezultati sprovedenih korelacionih analiza između svih
varijabli koje su uključene u analizu.
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Dobijeni rezultati su potvrdili početne hipoteze, naime koeficijenti korelacije su
pokazali da postoje korelacione veze između vrednosti konačnih izlaza i vrednosti
indikatora bezbednosti saobraćaja, po godinama u kojima je izvršeno upoređivanje
podataka.
Indikatori bezbednosti saobraćaja procenat upotrebe sigurnosnog pojasa od strane
vozača i suvozača su korelaciji sa brojem povređenih na 10 mil. kilometra, a koeficijenti
korelacije imaju potrebnu statističku značajnost. Smer korelacije ukazuje da se sa
porastom upotrebe sigurnosti pojaseva smanjuje broj povređenih, što je i očekivani
rezultat.
Korelacione veze su utvrđivane primenom metode Pearson Correlation (r) sa
domenom stepena korelacije u opsegu od -1 do 1 i koeficijenta statističke značajnosti Sig
2-tailed (p) sa gornjom granicom značajnosti od 0,05.
Dobijene su i korelacione veze između indikatora bezbednosti saobraćaja procenat
upotrebe sigurnosnog pojasa od strane vozača i suvozača sa konačnim izlazom brojem
poginulih na 10 mil. kilometra, ali koeficijent statističke značajnosti nije na potrebnom
nivou. Povezanost svakako postoji ali pouzdanost podatka i smer korelacije nije u
predviđanim granicama zbog malih relativnih vrednosti uzorka konačnog izlaza.
Tabela 4. Korelaciona analiza konačnih izlaza i indikatora bezbednosti saobraćaja

Br. SbN na
10 mil. Km

Br. poginulih
na 10 mil.
km

Br. povređenih
na 10 mil. Km

r

-0,759

0,364

-0,702

p

0,80

0,477

0,028

% suvozača koji
koriste
sigurnosni pojas

R

-0,373

0,637

-0,580

P

0,466

0,174

0,048

% putnika koji
koriste zaštitne
sisteme

R

-0,879

-0,390

-0,549

P

0,259

0,444

0,021

% neispravnosti
vozila

R

0,835

-0,265

0,667

P

0,039

0,612

0,148

% vozača koji
koriste
sigurnosni pojas

Stepen povezanosti indikatora bezbednosti saobraćaja procenat pravilnog prevoženja
putnika – korišćenja zaštitnih sistema sa konačnim izlazom brojem povređenih na 10
mil. kilometra je takođe značajan sa visokim stepenom statističke značajnosti i
očekivanim smerom korelacije, što je takođe očekivani rezultat. Ovaj indikator se može
izdvojiti i kao specifično značajan za sistem odbrane jer je u vojnim prevoženjima
značajan udeo skupnog prevoza lica u posebno uređenim tovarnim sanducima, gde je
predviđena upotreba specifičnih zaštitnih sistema.
Najveći stepen korelacije ima indikator procenat tehnički neispravnih vozila za
učestvovanje u javnom saobraćaju sa konačnim izlazom broj SbN na 10 mil. pređenih
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kilometra, a smer korelacije ukazuje da sa povećanje broja tehnički neispravnih vozila
povećava i broj SbN. Pouzdanost statistički obrađenog podatka je visoka.
Analizom dobijenih podataka može se uočiti da je konačan izlaz - broj povređenih na
10 mil. km u najvećoj meri korelirao sa posmatranim indikatorima bezbednosti
saobraćaja, dok je konačan izlaz - broj SbN na 10 mil. km u statistički značajnoj
korelaciji samo sa indikatorom procenat tehnički neispravnih vozila za učestvovanje u
javnom saobraćaju. Broj poginulih na 10 mil. km se nije mogao dovesti u statistički
značajnu vezu sa posmatranim indikatorima bezbednosti saobraćaja.
Dobijeni rezultati su pre svega uslovljeni odabirom indikatora bezbednosti
saobraćaja, odnosno tri od četiri indikatora pripadaju oblasti – učesnici u saobraćaju, pa
je njihova korelacija sa konačnim izlazom- broj povređenih na 10 mil. km potpuno
očekivana. Međutim i pored navedene činjenice uočljiv je visok potencijal konačnog
izlaza - broj povređenih na 10 mil. km i pogodnost njegove primene u sličnim analizama.
Rezultati sprovedenih analiza su u najvećoj meri potvrdili rezultate koji su očekivani.
Koeficijenti korelacija su pokazali da između ciljanih konačnih izlaza i vrednosti
indikatora bezbednosti saobraćaja postoji veza, posmatrano kroz višegodišnji period.
Takođe i smerovi veza odgovaraju očekivanim rezultatima. Dobijeni rezultati mogu
upravljaču sistema bezbednost saobraćaja poslužiti za identifikaciju ključnih problema i
opredeljivanju preventivnih akcija u cilju povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja.
4.

ZAKLJUČAK

Praćenje stanja bezbednosti saobraćaja u savremenim uslovima podrazumeva
poznavanje performansi sistema bezbednosti saobraćaja u realnom vremenu i
preduzimanje kako korektivnih, tako i preventivnih akcija u cilju poboljšanja stanja i bez
poznavanja podataka o saobraćajnim nezgodama, odnosno pre događanja prve
saobraćajne nezgode. Ovakav pristup ima i svoju ekonomsku opravdanost, s obzirom da
se preuređenjem nastanka SbN ostvaruju veoma velike uštede, odnosno izbegavaju se
direktni i indirektni troškovi koji nastaju u vezi sa istom.
Pravovremeno reagovanje na potencijalne opasnosti u sistemu bezbednosti
saobraćaja moguće je korišćenjem tradicionalnog praćenja stanja bezbednosti
saobraćaja, tj. analizom nastalih SbN, koji je unapređen uvođenjem indikatora
bezbednosti saobraćaja. Kombinacijom ove dve metode postiže se najcelishodniji
rezultat koji omogućava da se utvrdi, vrednuje i oceni dostignuti nivo, identifikuju
propusti i slabosti koji su ispoljili i ispoljavaju nepovoljan uticaj, definišu preventivne
mere koje je potrebno preduzimati i ukaže na pravce i aktivnosti kojima se mora delovati
da bi se poboljšalo i unapredilo stanje u narednom periodu.
Praćenje indikatora bezbednosti saobraćaja predstavlja deo akcionih planova i
strateških dokumenata najrazvijenijih zemalja u svetu. Implementacija pozitivne prakse
u navedenoj oblasti u Republici Srbiji je započela pre nekoliko godina, a dosadašnja
iskustva su pokazala da postoji izuzetno velika opravdanost uvođenja ove metode. Ovo
je omogućeno upravo velikom povezanošću indikatora bezbednosti saobraćaja sa
konačnim izlazima iz sistema bezbednosti saobraćaja.
Sa tim u vezi u radu je izvršena ocena promenljivosti praćenja indikatora bezbednosti
saobraćaja u zatvorenom saobraćajnom sistemu sa jakim upravljačkim vezama, kakav je
i sistem odbrane. U skladu sa prisutnim ograničenjima, pre svega nedostatka razvijene
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metodologije praćenja indikatora bezbednosti saobraćaja i nemogućnosti objavljivanja
apsolutnih pokazatelja bezbednosti saobraćaja u ovom inicijalnom radu su definisani
dostupni konačni izlazi i bazični indikatori bezbednosti saobraćaja. Sprovedena
statističarka obrada podataka i korelaciona analiza su ukazale da postoje korelacione
veze između očekivanih indikatora bezbednosti saobraćaja i konačnih izlaza, čime su
potvrđene početne hipoteze i više puta dokazane relacije u stručnim radovima.
Sprovedeno istraživanje pokazuje da je uspostavljanje sistema praćenja indikatora
bezbednosti saobraćaja moguće i veoma korisno i u specifičnim zatvorenim
saobraćajnim sistemima. Takođe za dalje unapređenje navedenih metoda neophodno je
razviti sopstvenu metodologiju praćenja indikatora bezbednosti saobraćaja uvažavajući
specifičnosti posmatranog sistema. Dobijeni rezultati, ukazuju da postoji veliki
potencijal da se uz unapređenje metodologije praćenja stanja, mogu precizno definisati
ključni problemi u oblasti bezbednosti saobraćaja sistema odbrane.
S obzirom da su organizacione celine sistema odbrane teritorijalno razmeštene u
preko 20 garnizona u Republici Srbiji, a transportne zadatke realizuju koristeći najveći
deo putne mreže zemlje, poboljšanje performansi bezbednosti saobraćaja u posmatranom
sistemu u velikoj meri utiče i na podizanje nivoa bezbednosti saobraćaja kako u lokalnim
zajednicama, tako i na nacionalnom nivou.
5.
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ANALIZA INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U
REPUBLICI SRBIJI I SISTEMU ODBRANE NA PRIMERU UPOTREBE
SIGURNOSNIH POJASEVA
ANALYSIS OF TRAFFIC SAFETY INDICATORS IN THE REPUBLIC
OF SERBIA AND DEFENSE SYSTEM ON THE EXAMPLE OF SAFETY
BELTS APPLICATION
Vladan Veljanović1, Milutin Dumic 2, Nikola Luković 3
Rezime: Transportni procesi u sistemu odbrane predstavljaju segment saobraćajnog sistema
Republike Srbije i u određenoj meri utiču na bezbednost saobraćaja u Republici Srbiji. Na svim
nivoima sistema odbrane vrši se institucionalno upravljanje i organizacija bezbednosti saobraćaja,
a kroz relativne i apsolutne pokazatelje ocenjuje se efikasnost rada upravnih i izvršnih organa
saobraćajne službe. U skladu sa unapređenjem upravljanja bezbednosti saobraćaja u Republici
Srbiji kroz praćenje indikatora bezbednosti saobraćaja, ukazala se mogućnost da se i u bezbednosti
vojnog saobraćaja primene navedene metode. Cilj rada je da se ustanovi stepen korelacije između
utvrđenih indikatora bezbednosti saobraćaja na primeru upotrebe sigurnosnih pojaseva u Republici
Srbiji i sistemu odbrane. U radu su korišćeni podaci iz online baze podataka Agencije za
bezbednost saobraćaja Republike Srbije, a prikupljanje podataka o indikatorima bezbednosti
saobraćaja u sistemu odbrane vršeno je angažovanjem izvršnih organa saobraćajne službe
zaduženih za praćenje i kontrolu vojnog saobraćaja u toku 2015. godine S obzirom da su navedeni
indikatori bezbednosti saobraćaja korelativni sa saobraćajnim nezgodama, odnosno sa posledicama
saobraćajnih nezgoda, rezultati ovog rada mogu poslužiti u jedinstvenom kreiranju adekvatno
prostorno raspoređenih preventivnih aktivnosti u cilju poboljšanja bezbednosti saobraćaja civilnih
i vojnih učesnika u saobraćaju.
Ključne reči: indikatori bezbednosti saobraćaja, upotreba sigurnosnog pojasa, vojni saobraćaj;
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Abstract: Transport processes in defense system represent a segment of traffic system of the
Republic of Serbia and, in some degree, they influence traffic safety in the Republic of Serbia.
Institutional management and traffic safety organization are carried out at all levels in defense
system. Relative and absolute indicators are used to evaluate the efficiency of administrative and
executive bodies within traffic service. There has been a possibility of application of the above
mentioned method in military traffic, by monitoring traffic safety indicators, in accordance with
the improvement of road safety management in the Republic of Serbia. The aim of this work is to
establish the degree of correlation between the established traffic safety indicators on the example
of seat belts application in the Republic of Serbia and defense system. The data for this work has
been taken from the online database of the Traffic Safety Agency of the Republic of Serbia, and
that data was collected by executive bodies of the traffic service in charge of monitoring and
control of the traffic safety indicators in defense system during 2015. Having in mind that these
traffic safety indicators are in correlation with traffic accidents, that is with the consequences of
accidents, the results of this work can be used in the unique design of distributed preventive
activities in order to improve traffic safety of civilian and military traffic participants.
Key words: traffic safety indicators, use of seat belts , military traffic;

1.

UVOD

Praćenje stanja bezbednosti saobraćaja jedan je od osnovnih elemenata upravljanja
bezbednošću saobraćaja. Najčešće korišćen element za praćenje stanja bezbednosti
saobraćaja predstavlja praćenje apsolutnih pokazatelja bezbednosti saobraćaja (broj i
posledice saobraćajnih nezgoda) na određenoj teritoriji. Tradicionalan pristup u
upravljanju bezbednosti saobraćaja je jako bitan, jer poznavanje podataka o
saobraćajnim nezgodama omogućava komparaciju stanja u odnosu na prethodne
posmatrane periode ili sa drugim subjektima sličnih karakteristika. U sadašnjim
uslovima funkcionisanja društva, ustanova ili organizacija kao najvažniji princip
funkcionisanja nameće se ekonomičnost ili smanjenje troškova. Osnovni nedostatak u
pristupu upravljanja stanja bezbednosti saobraćaja putem praćenja broja i posledica
saobraćajnih nezgoda, je taj što se mere, aktivnosti i akcije preduzimaju tek nakon
konačnog događaja, tj. nastanka saobraćajne nezgode. Usled navedenih okolnosti
pojavila se potreba da se razviju dopunski načini praćenja stanja bezbednosti saobraćaja
koji bi omogućili da se određene akcije preduzmu pre nastanka saobraćajne nezgode, tj.
da se preventivno deluje na sistem u cilju dobijanja željenog stanja ili stanja što bližeg
željenom. U ovu svrhu poslednjih godina u svetu, ali i u našoj zemlji se razvija
metodologija izbora i praćenja indikatora bezbednosti saobraćaja. Posebnu oblast
delovanja predstavlja utvrđivanje korelacije, po smeru i jačini veza između indikatora
bezbednosti saobraćaja i utvrđenih pokazatelja i posledica saobraćajnih nezgoda.
Dosadašnja istraživanja su pokazala da su navedene korelacione veze statistički i
funkcionalno značajne (Pešić i dr, 2015) i predstavljaju odličnu dopunu tradicionalnim
metodama praćenja stanja bezbednosti saobraćaja, čime se omogućava permanentno
praćenje performansi sistema, a mogu da posluže i za opisivanje obima i vrste problema
bezbednosti saobraćaja.
Sistem odbrane svakodnevno participira u javnom saobraćajnom sistemu zemlje i s
obzirom na specifičnost i karakter transportnih procesa, opšti je interes da performanse
sistema bezbednosti saobraćaja u okviru oblasti odbrane budu što približnije ciljanim
vrednostima.
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Uporedo sa praćenjem stanja bezbednosti saobraćaja koja se vrši na nacionalnom
nivou u domenu oblasti delovanja nadležnih institucija za poslove saobraćaja, sistem
odbrane uz uvažavanje rezultata analize na nacionalnom nivou, vrši stalno praćenje
stanja bezbednosti saobraćaja sopstvenih učesnika. Jake upravljačke veze unutar sistema
odbrane omogućavaju jedinstveno preduzimanje akcija duž celokupne hijerarhije za
relativno kratko vreme, pa je pravovremeno uočavanje promena performansi sistema
bezbednosti saobraćaja utoliko značajnije.
Jedan od ciljeva analize i praćenja stanja bezbednosti saobraćaja jeste mogućnost
poređenja istovrsnih podataka sa preporučenim vrednostima u stručnoj literaturi,
priručnicima ili rezultatima istraživanja. To je vrlo korisno radi određivanja mere
uspešnosti upravljanja sistemom bezbednosti saobraćaja. Međutim najčešće kod
poređenja, kako apsolutnih tako i relativnih pokazatelja, mora se imati u vidu
specifičnost okruženja u kome se radi prikupljanje podataka, odnosno mora se uzeti u
obzir stepen motorizacije, mobilnost stanovništva, stanje infrastrukture i sl. Imajući u
vidu navedena ograničenja, u radu su izvršena poređenja prikupljenih podataka o
upotrebi sigurnosnih pojaseva van naselja vozača iz sistema odbrane na teritoriji gradova
Kraljeva, Kragujevca i Beograda sa vrednostima indikatora na teritoriji policijskih
uprava Kraljeva, Kragujevca i Beograda.
Uzimajući u obzir navedena ograničenja, u radu je izvršen odabir indikatora
bezbednosti saobraćaja, pa je dalje istraživanje rađeno na primeru upotrebe sigurnosnih
pojaseva u vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 t. Podaci o upotrebi
sigurnosnog pojasa su prikupljeni i obrađeni imajući u vidu preporučenu metodologiju iz
priručnika SafetyNet, a za poređenje su korišćeni rezultati prikazani u brošuri Indikatori
performansi bezbednosti saobraćaja za 2015. godinu (http://www.abs.gov.rs/brosure,
22.01.2016.).
Dobijene relacije su dobar pokazatelj nivoa uticaja lokalne sredine na bezbednost
saobraćaja sistema odbrane, efikasnosti mera koje se primenjuju u upravljanju sistemom
bezbednosti saobraćaja i traženju zajedničkog imenitelja u ključnim problemima radi
primene eventualnih zajedničkih preventivnih mera.
2.
2.1.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
Analiza utvrđenih indikatora bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji za
2015. godinu

Radi objektivne komparacije dobijenih podataka i određivanja mere efikasnosti
upravljanja bezbednosti saobraćaja u sistemu odbrane analizirani su relevantni rezultati
istraživanja Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prezentovani u brošuri
Indikatori performansi bezbednosti saobraćaja za 2015. godinu, koju je izradila Agencija
za bezbednost saobraćaja.
U istraživanju koje je realizovano 2015. godine osmotreno je ponašanje 104.878
vozača, 46.495 suvozača i 20.774 putnika na zadnjim sedištima u putničkim
automobilima. Procenat upotrebe sigurnosnih pojaseva na prednjim sedištima kod
putničkih vozila iznosi 73%, a na zadnjim sedištima 7,4%.
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U radu je, u skladu sa pozitivnom praksom, izvršena klasifikacija vrednosti
indikatora, pri čemu su određena pet nivoa razvrstanih po kvalitativnoj, kvantitativnoj i
grafičkoj podeli.
Na slici br. 1 su grafički prikazani vrednosti klase indikatora bezbednosti saobraćaja
procenat upotrebe sigurnosnih pojaseva napred u putničkim automobilima i lakim
teretnim vozilima po policijskim upravama.
Tabela 1. Klase indikatora koji se odnose na zaštitne sisteme: sigurnosne pojaseve,
dečije zaštitne sisteme, zaštitne kacige (http://www.abs.gov.rs/brosure, 22.01.2016.)
Kvalitativna veličina
vrednosti indikatora
bezbednosti saobraćaja

Kvantitativna veličina
vrednosti indikatora
bezbednosti saobraćaja

Vrlo visoka vrednost
indikatora bezbednosti
saobraćaja

95% ≤ IBS

Visoka vrednost indikatora
bezbednosti saobraćaja

90 % ≤ IBS < 95 %

Srednja vrednost indikatora
bezbednosti saobraćaja

80 % ≤ IBS < 90 %

Niska vrednost indikatora
bezbednosti saobraćaja

70 % ≤ IBS < 80 %

Veoma niska vrednost
indikatora bezbednosti
saobraćaja

IBS < 70 %

2.2.

Boja

Metodologija prikupljanja podataka indikatora bezbednosti saobraćaja upotreba sigurnosnog pojasa u sistemu odbrane

Prikupljanje podataka o upotrebi sigurnosnih pojaseva izvršeno je po metodologiji
istraživanja po priručniku SafetyNet, koji je korigovan i prilagođen načinu prikupljanja
podataka koje su realizovali autori nekoliko radova iz ove oblasti (Pešić i dr., 2013:143,
Pešić i dr., 2015:231), upravo zbog mogućnosti poređenja dobijenih podataka, sa
podacima koje publikuje Agencija za bezbednost saobraćaja.
Osnovno ograničenje u ovom radu je predstavljalo to što se u sistemu odbrane u
sklopu redovnih procedura ne vrši merenje indikatora bezbednosti saobraćaja, pa u vezi
sa tim nisu razvijane posebne metode odabira i praćenja indikatora bezbednosti
saobraćaja, već su iskorišćene poznate već primenjene metode navedenih autora u ovom
inicijalnom istraživanju.
Praćenje indikatora bezbednosti saobraćaja je izvršeno na punktovima u naselju na
prilazima kontrolno-propusnim stanicama u Kraljevu, Beogradu i Kragujevcu, gde se
vrši ulivanje saobraćajnih tokova vozila sistema odbrane.
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Slika 1. Procenat upotrebe sigurnosnih pojaseva napred u putničkim automobilima i lakom
teretnim vozilima po policijskim upravama (http://serbia.gdi.net/azbs/, 22.01.2016.)

Rezultati merenja su prikazani u sledećoj Tabeli br. 2.
Merenja su obavljena u sledećim uslovima:
•
•

radnim danima u dnevnim uslovima saobraćaja,
istraživači na terenu su pratili sva vozila sa registracionim oznakama
sistema odbrane, a merenja vršili za vozila čija najveća dozvoljena masa ne
prelazi 3,5 t,
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•
•

s obzirom da je vozni park sistema odbrane u velikoj meri homogen,
istraživači su pre merenja upoznati sa svim tipovima vozila koja pripadaju
kategoriji do 3,5 t,
radi lakšeg identifikovanja vozila na terenu, pozicioniranje istraživača je
izvršeno tako da nisu bili uočljivi za lica u vozilu, a vršeno je evidentiranje
samo lica na prednjem sedištu vozila.

Tabela 2. Rezultati istraživanja broja i procenta upotrebe sigurnosnih pojaseva napred
za vozila sa registracionim oznakama sistema odbrane, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi
3,5 t

Grad

Lica koja
upotrebljavaju
sigurnosni pojas
napred

Lica koja ne
upotrebljavaju
sigurnosni pojas
napred

Ukupan
broj lica

Kvantitativna
veličina vrednosti
indikatora saobraćaja

N

%

N

%

N

Beograd

235

89,3

28

10,7

263

80% ≤ IBS < 90%

Kraljevo

183

93,3

113

6,7

196

90% ≤ IBS < 95%

Kragujevac

164

94,2

10

5,8

174

90% ≤ IBS < 95%

3.

REZULTATI I DISKUSIJA

S obzirom da su podaci o indikatorima bezbednosti saobraćaja – procenat upotrebe
sigurnosnih pojaseva napred u putničkim automobilima i lakim teretnim vozilima (do 3,5
t), prikupljeni principijelno sličnom metodologijom, po oceni autora ispunjeni su uslovi
za međusobno poređenje dobijenih veličina.
Analizom dobijenih relacija između veličina dobijenih na nacionalnom nivou i
rezultata dobijenih merenjem u sistemu odbrane može se zaključiti da su dobijeni
rezultati korelativni i očekivani.
Vrednosti indikatora upotrebe sigurnosnih pojaseva napred u sistemu odbrane su za
dve klase viši od vrednosti utvrđenih merenjem u toku 2015. godina na nivou Republike
Srbije, odnosno metodologijom koju je utvrdila Agencija za bezbednost saobraćaja, po
policijskim upravama u Srbiji.
Upoređivanje je izvršeno u odnosu na vrednosti indikatora upotrebe sigurnosnih
pojaseva određene klase vozila, napred i u naselju, a merenje u sistemu odbrane je
vršeno u naselju navedenih gradova, pa se može smatrati da su pokazatelji u osnovi
istovrsni.
Razlika u vrednosti indikatora upotrebe sigurnosnog pojasa u korist sistema odbrane
je očekivana i rezultat je primene standardnih procedura, kontinuirane edukacije i
kampanja na nivou sistema odbrane. Takođe kontrolni mehanizam je tako struktuiran da
se pre svakog izlaska vozila u javni saobraćaj vrši provera pripremljenosti vozila i
vozača, koja između ostalog sadrži i proveru upotrebe sigurnosnog pojasa, pa je ovaj
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način upravljanja performansama bezbednosti saobraćaja doprineo većoj disciplini
vozača u sistemu odbrane.
Tabela 3. Rezultati komparacije indikatora bezbednosti saobraćaja
Policijska
uprava/
Grad

Indikator
ABS %
Indikator sistema
odbrane %

Kvalitativna veličina
vrednosti indikatora
saobraćaja

Kvantitativna veličina
vrednosti indikatora
saobraćaja

66,3

veoma niska vrednost
indikatora bezbednosti
saobraćaja

IBS < 70%

89,3

srednja vrednost
indikatora bezbednosti
saobraćaja

80% ≤ IBS < 90%

72,4

niska vrednost
indikatora bezbednosti
saobraćaja

70% ≤ IBS < 80%

93,3

visoka vrednost
indikatora bezbednosti
saobraćaja

90% ≤ IBS < 95%

77,3

niska vrednost
indikatora bezbednosti
saobraćaja

70% ≤ IBS < 80%

94,2

visoka vrednost
indikatora bezbednosti
saobraćaja

90% ≤ IBS < 95%

Beograd

Kraljevo

Kragujevac

Boja

Takođe treba napomenuti da vozilima u sistemu odbrane upravljaju profesionalni
vozači, pa proizilazi da su njihove kompetencije, navike i veštine na značajno višem
nivou od opšte populacije.
Međutim i pored izraženih upravljačkih akcija i upravljanja sistemom bezbednosti
saobraćaja generalno nije zadovoljen kriterijum koji predviđa kvalitativni i kvanititativni
nivo – vrlo visoka vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (IBS > 95 %). To ukazuje
na činjenicu da postoji prostor za dodatno unapređenje standardnih operativnih
procedura u upravljanju bezbednošću saobraćaja sistema odbrane i sprovođenje
kampanja sa ciljem promene stavova vozača o značaju sigurnosnog pojasa.
Iz sprovedene analize se vidi da postoji korelacija vrednosti indikatora po policijskim
upravama, odnosno gradovima. Naime iako postoji razlika u klasi indikatora upotrebe
sigurnosnih pojaseva prostorna raspodela vrednosti indikatora je u korelaciji između
upoređivanih vrednosti, odnosno procenat upotrebe sigurnosnih pojaseva u oba
posmatrana slučaja je najviši u policijskoj upravi Kragujevac, odnosno gradu
Kragujevcu, a najniži u Beogradu. Ova korelativnost u prostornoj raspodeli, dobijena u
dva različita istraživanja, ukazuje da sistem odbrane iako po svojoj prirodi autonoman,
nije imun na uticaj lokalnih uslova saobraćaja, odnosno lokalne zajednice.
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Uzrok utvrđene zavisnosti u najvećoj meri potiče iz činjenice da veći deo vozača
sistema odbrane po posmatranim gradovima dolazi iz lokalne zajednice, odnosno
pripada populaciji vozača sa identičnim karakteristikama formiranih stavova, navika i
ponašanja, koji su obuhvaćeni istraživanjem Agencije za bezbednost saobraćaja. S
obzirom na utvrđene korelacije očigledno je da je zajednička akcija svih subjekata
bezbednosti saobraćaja, uključujući i sistem odbrane ne samo svrsishodna, već i vrlo
poželjna.
4.

ZAKLJUČAK

Praćenje stanja bezbednosti saobraćaja u poslednje vreme postala je praksi u
razvijenih zemalja, a u Republički Srbiji unapređeno je uvođenjem savremenih načina
praćenja stanja bezbednosti saobraćaja i korišćenjem indikatora bezbednosti saobraćaja.
Indikatori bezbednosti saobraćaja omogućavaju prvenstveno da se problem uoči pre
događanja prve saobraćajne nezgode. Ovo je moguće zbog postojanja velikog stepena
korelativnosti između indikatora bezbednosti saobraćaja i konačnih izlaza, tj.
saobraćajnih nezgoda.
Jedan od ključnih indikatora bezbednosti saobraćaja koji ima izuzetno visok stepen
korelacije sa brojem stradalih u saobraćajnim nezgodama jeste procenat upotrebe
sigurnosnih pojaseva. Analiza vrednosti indikatora upotrebe pojasa u 2015. godini,
pokazuje da u putničkim automobilima i dostavnim vozilima do 3,5t, postoje značajne
razlike korišćenja sigurnosnog pojasa prema kategoriji saobraćajnice. Naime, u naselju,
van naselja i na autoputu upotreba sigurnosnog pojasa se razliku za po klasu indikatora.
Najmanji procenat lica koristi sigurnosni pojas u naselju, što se može tumačiti time da isti
smatraju da pojas nije potreban pri malim brzinama i na kraćim rastojanjima.
Istraživanja u svetu pokazuju upravo suprotno, da se većina saobraćajnih nezgoda
dogodi pri malim brzinama, kao i da je efekat korišćenja sigurnosnog pojasa najveći kod
takvih saobraćajnih nezgoda.
U radu su upravo posmatrani i mereni indikatori bezbednosti saobraćaja upotrebe
sigurnosnog pojasa u naselju, kod lica koja sede napred u putničkim vozilima i
dostavnim vozilima do 3,5t u sistemu odbrana i isti su upoređivani sa rezultatima
dobijenim na istoj teritoriji pri ostalim istim uslovima u istraživanju koja je sprovela
Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
Sprovedena komparacija je pokazala da je procenat upotrebe sigurnosnih pojaseva
kod navedenih kategorija lica u sistemu odbrane za dve klase viši od procenta upotrebe
sigurnosnih pojaseva opšte populacije na teritorijama policijskih uprava Beograd,
Kraljevo i Kragujevac. To i jeste očekivani rezultat jer se sa performansama bezbednosti
saobraćaja u sistemu odbrane lakše upravlja zbog homogenosti organizacije i jakih
povratnih sprega u upravljanju. Međutim takođe je analiza pokazala da u sistemu
odbrane nije postignut maksimalni nivo upotrebe sigurnosnih pojaseva i da postoji
prostor da se u ovoj oblasti unapredi stanje.
Neophodno je da se postojeće procedure kontrole vojnih učesnika u saobraćaju
unaprede u smislu prioriteta vršenja određenih radnji u zavisnosti od rezultata merenja
indikatora bezbednosti saobraćaja. Ova mera ima smisla samo ukoliko se razvije
metodologija praćenja više indikatora u skladu sa preporukama Agencije za bezbednost
saobraćaja Republike Srbije, razvrstanih po kategorijama vozila i saobraćajnica (u
naseljenom mestu, van naseljenog mesta i na autoputu). Agregacijom tako dobijenih
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podataka, moguće je izvesti zaključke koji bi se u obavezujućoj formi distribuirale
izvršiocima transportnih procesa u sistemu odbrane.
Posebno značajan zaključak sprovedene komparacije odnosi se na činjenicu da
prostorna raspodela vrednosti posmatranog indikatora bezbednosti saobraćaja u sistemu
odbrane prati trend raspodele vrednosti po policijskim upravama dobijenih u istraživanju
Agencije za bezbednost saobraćaja. To znači da obeležja saobraćaja u lokalnoj zajednici
utiču na organizacione celine sistema odbrane na lokalu, pre svega zbog participacije
lokalnog stanovništva u strukturama sistema odbrane. Zbog pozitivne korelacije između
navedenih indikatora, proističe da ukoliko se utiče na poboljšanje performansi
bezbednosti saobraćaja u teritorijalnim jedinicama Republike Srbije kod opšte
populacije, utiče se i na poboljšanje bezbednosti saobraćaja sistema odbrane.
Rezultati istraživanja predstavljeni u ovom radu, mogu poslužiti zajedničkom
planiranju efikasnih preventivnih i represivnih mera, sa ciljem unapređenja bezbednosti
saobraćaja na području lokalne zajednice.
Analizom rezultata istraživanja upotrebe sigurnosnih pojaseva, može se zaključiti da
mere i akcije povećanja upotrebe sigurnosnog pojasa moraju biti usmerene na oko 30%
vozača ili suvozača kod opšte populacije i oko 10% vozača ili suvozača u sistemu
odbrane. Potrebno je istaći da su za uspešno povećanje upotrebe pojasa u putničkim
automobilima neophodne dugoročne, sistematične mere koje će biti usmerene na ciljnu
grupu. Značajno povećanje upotrebe sigurnosnog pojasa u naselju moguće je eventualno
dostići uz sprovođenje odgovarajućih kampanja čiji će cilj biti isticanje potrebe
korišćenja sigurnosnog pojasa pri malim brzinama i na kraćim rastojanjima.
5.
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UTICAJ NIVOA BUKE NA KVALITET ŽIVOTA STANOVNIŠTVA
U ZONI „PUPINOVOG MOSTA“
THE IMPACT OF THE NOISE LEVEL TO THE QUALITY OF LIFE
OF THE CITIZENS LIVING IN THE PUPIN’S BRIDGE AREA
Tomislav Nađ1, Nataša Sretenović2
Rezime: Kao i mnogo puta do sada, pojavila se potreba da se na jednom mestu, istovremeno,
prilikom projektovanja nađu urbanisti, arhitekte i saobraćajni projektanti kako se greške ne bi
ponavljale, kao u slučaju „Pupinovog mosta“. Pristupne saobraćajnice su neposredno povučene uz
objekte koji su uredno dobili građevinsku i upotrebnu dozvolu i nalazili su se na ovoj lokaciji pre
izgradnje pristupnih saobraćajnica, tako da ih od kolovoza odvaja jedino trotoar. U radu smo želeli
da prikažemo kako je izgradnja saobraćajnica uticala na kvalitet života stanara ovih objekata
merenjem nivoa buke i koje bi se mere mogle preduzeti kako bi se nivo buke smanjio i povećao
kvalitet života.
Ključne reči: buka, kvalitet života, bezbednost, zvučni zid, saradnja
Abstract: As many times before, there is the need to have town planners, architects and transport
planners at the same place and at the same time during the process of designing, in order to avoid
the same mistakes as in the case of the Pupin’s bridge. The facilities obtained building and usage
permits and were situated in this location before the construction of the access roads. The aceess
roads are placed right next to the facilities so that they are separated only by a narrow side walk. In
this work we want to show how the construction of the roads has influenced the quality of life of
the citizens living here by measuring the noise level as well as what steps can be taken in order to
reduce the noise level and improve the quality of life.
Keywords: noise, quality of life, safety, sound barrier, cooperation.
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1.

UVOD

Saobraćajna buka predstavlja veliki ekološki i zdravstveni problem u savremenim
gradovima. Prema istraživanjima koja su sprovedena u EU, saobraćajna buka je jedan od
glavnih izvora zdravstvenih problema u Evropi. Procenjeno je da je oko 125 miliona ljudi (65% stanovništva) izloženo visokim nivoima buke tokom 24 sata (55dB), što izaziva
nervozu i uznemirenje. Smatra se da je komunalna buka uzrok prerane smrti u oko 10.000
slučajava godišnje, oko 20 miliona ljudi pati od nervoze, a oko 8 miliona pati od
poremećaja sna (http://www.eea.europa.eu/publications/noise-in-europe-2014, 25.12.2015).
Cilj našeg istraživanja je da utvrdimo nivo buke u stambenim objektima koji se nalaze
uz pristupne saobraćajnice “Pupinovom mostu” i kako se ta buka odražava na kvalitet
života stanovnika ovih objekata.
2.

MATERIJAL I METODE

Nivo buke utvrdili smo merenjem u periodu od 24 časa. Merenje je vršeno u četvrtak
26. 12. 2015. od 00-24 časa. Za naše istraživanje koristili smo voice meter aplikaciju za
android telefone jer nismo bili u mogućnosti da pribavimo atestirani fonometar.
Objekat je u horizontalnom pogledu udeljen od ivice kolovoza 6,4 m od čega je 3 m
širina trotoara, a 3,4 m odstojanje od trotoara do ivice objekta, a do terase na prvom spratu
je rastojanje manje za još oko 1m. Visina na kojoj se nalazio uređaj za merenje buke je
udaljenost prozora od tla koja je 1,98 m.
3.

REZULTATI I DISKUSIJA

Merenjem smo došli do podataka da se buka u toku noći kretala u granicama između
40-50 dB, a u dnevnim uslovima je iznosila između 60-73 dB. U zavisnosti od kategorije
vozila buka se u slučaju nailaska putničkih vozila kretala oko 60-63 dB, a u slučaju teretnih vozila 70-73 dB. Takođe, buka zavisi od intenziteta saobraćaja, kao i od strukture
saobraćajnog toka. Brojanjem saobraćaja utvrdili smo da prosečan broj vozila na čas iznosi
516. U strukturi saobraćajnog toka je 67,03% putničkih automobila, autobusa je 0,18%,
teretnih vozila je 20,40% i vučnih vozova je 12,39%. U toku dana nivo buke je viši, jer
većinu vozila čine putnička i teretna vozila i veoma mali procenat autobusa.
Tabela 1. Klasifikacija buke prema jačini

Stepen buke
I stepen
II stepen
III stepen
IV stepen

Jačina buke
Buka jačine 25 – 60 dB
Buka jačine 60 – 85 dB
Buka jačine 85 – 110 dB
Buka preko 120 dB
Buka od 150 dB
Buka od 170 dB

Uticaj na organizam
Izaziva psihičke reakcije
Izaziva rastrojstvo vegetativnog sistema
Uslovljava slabljenje sluha
Izaziva oštećenje sluha i slušnog aparata (u
zavisnosti od starosti i stanja nervnog sistema)
Izaziva mehaničke povrede slušnog aparata
Izaziva smrt

(http://www.rgf.bg.ac.rs/predmet/RO/IV%20semestar/Zastita%20zivotne%20sredine/Predava
nja/7aZZSsedma_radijacija_buka2.pdf, 22.12. 2015)
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Tabela 2. Dopušteni nivoi buke po zonama namene

Zone namene
I Područje za odmor i rekreaciju, bolnice, veliki parkovi
II Turistička područja, mala i seoska naselja, kampovi i
školske zone
III Čisto stambena područja
IV Poslovno-stambena područja, dečija igrališta
V Gradski centar, zone duž autoputeva, magistralnih i
gradskih saobraćajnica
VI Industrijska zona

(http://www.zdravlje.org.rs/ekoatlas/11at1.htm, 22.12. 2015)

Dopušteni nivoi komunalne
buke (dBA)
Leq
Dan
Noć
50
40
50

45

55
60

45
50

65

55

70

70

Donošenjem zakona Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini (2009) Republika
Srbija počela je sa uvođenjem Direktive 2002/49/EZ i time se obavezala da će izraditi
strateške mape buke za sva naselja sa preko 250.000 stanovnika do 15.06.2015. godine,
kao i mape za naselja sa preko 100.000 stanovnika do 30.06.2020. godine.

Slika 1. Relevantni nivo buke izmeren u toku dana
(http://www.zdravlje.org.rs/ekoatlas/11at1.htm, 22.12. 2015)
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Tabela 3. Prosečni nivo buke u zavisnosti od kategorije vozila u toku
dana

kategorija vozila

PA

TV

nivo buke u toku dana

63

73

nivo buke u dB

prosečni nivo buke u toku dana
75
70
65
60
55
PA

TV

prosečni
buke
nivo
bukenivo
u toku…
u toku dana
dozvoljeni nivo
buke (dan)

Slika 2. Prosečni nivo buke u zavisnosti od kategorije vozila u toku dana
(magistralna saobraćajnica)

Na osnovu dijagrama vidi se da buka koja potiče od teretnih vozila prelazi dozvoljene granice za nivo buke u toku dana, dok je buka koja potiče od PA u dozvoljenim
granicama, pod uslovom da ovu saobraćajnicu smatramo magistralnom.

Slika 3. Relevantni nivo buke izmeren u toku noći
(http://www.zdravlje.org.rs/ekoatlas/11at1.htm, 22.12. 2015)
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Slika 4. Prekoračenje dozvoljenog nivoa buke
(http://www.zdravlje.org.rs/ekoatlas/11at1.htm, 22.12. 2015)

Slika 5. GUP-Planirano korišćenje zmljišta (2021)
(http://www.beoland.com/gup-2021.html, 20.02.2016)
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Slika 6. Prosečni nivo buke u zavisnosti od kategorije vozila (stambena
zona)

Prema važećem GUP-u ova zona oko Pupinovog mosta se smatra komercijalnom i u
tom slučaju ne bi postojalo prekoračenje buke od strane putničkih automobila, ali postoji
prekoračenje nivoa buke ako posmatramo teretna vozila. Međutim, postavlja se pitanje
zbog čega je u ovoj zoni dozvoljena izgradnja stambenih objekata, s obzirom na to da
visoki nivoi buke štetno utiču na zdravlje ljudi. U građevinskim i upotrebnim dozvolama
ovih objekata je prvobitno stajalo da su za poslovnu i stambenu namenu, a pre nekoliko
godina (pre nego što je počela izgradnja mosta i prilaznih saobraćajnica) su preimenovani
u stambene objekte. Ako se zona posmatra kao stambena, nivo buke u oba slučaja je veći
od dozvoljenog. U slučaju PA prosečni nivo buke je veći za oko 7 dB, a u slučaju TV za
oko 18 dB. Poređenje smo vršili na ovaj način zato što se stambeni objekti nalaze u zoni
magistralne saobraćajnice od koje su odvojeni samo pešačkom stazom
Ako se zona oko Pupinovog mosta posmatra prema važećem GUP-u u slučaju da
posmatramo PA prosečni nivo buke je za 2 dB manji od propisanog, a u slučaju TV za
oko 8 dB veći.
3.1.

Mere zaštite od buke

U slučaju saobraćajne buke mogu se primeniti različite mere zaštite. U naseljima
problem buke može se rešiti izmeštanjem saobraćajnica van stambenih zona ili
korišćenjem podzemnih saobraćajnica. Uticaj buke može se smanjiti i postavljanjem
zaštitnih barijera i zasadima visokog rastinja. Zasadi visokog rastinja smanjuju nivo buke
za oko 3 dB. Pored ovoga, mogu se koristiti zaštitne barijere u vidu nasipa sa ili bez zasada
zelenila. U ovom konkretnom slučaju neophodna je izgradnja providnih zvučnih barijera
koje neće uticati na pristup dnevne svetlosti objektu.
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Slika 7. Različiti tipovi zaštitnih barijaera na putevima

(http://www.rgf.bg.ac.rs/predmet/RO/IV%20semestar/Zastita%20zivotne%20sredine/
Predavanja/7aZZSsedma_radijacija_buka2.pdf 22.12. 2015)
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4.

ZAKLJUČAK
Iz podataka koje smo dobili merenjem proizilazi da ako zonu posmatramo kao
stambenu imamo značajno odstupanje od dozvoljenog nivoa buke koje se kreće od 8
dB za PA i 18 dB, a ako je posmatramo prema važećem GUP-u u slučaju PA imamo
malo odstupanje od dozvoljene granice, a za TV odstupanje je 8 dB. Na osnovu
navedenog smatramo da su uslovi života stanovnika u ovim objektima nepovoljni,
jer nivoi buke kojima su izloženi izazivaju niz negativnih posledica po ljudsko
zdravlje: nervozu, poremećaj sna, psihičke reakcije i slično. Moguće je delimično
rešiti problem postavljanjem zaštitnog zida i high speed kamera koje će prinuditi
vozače da poštuju ograničenje brzine, što će dovesti do smanjenja nivoa buke.

5.
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АКТИВНОСТИ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ЦИЉУ
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
ACTIVITIES OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AIMED
AT IMPROVING ROAD SAFETY
Ведран Вукшић1, Тијана Иванишевић2, Лазар Миљанић3
Резиме: Невладине организације, кроз своје активности указују на постојеће проблеме у
систему безбедности саобраћаја и утичу на њихово решавање. Значај невладиних
организације се огледа у томе што оне својим активностима и радом могу да представљају
подршку раду државних институција. У овом раду су представљене активности невладине
организације „Центар за безбедност саобраћаја“, а у циљу унапређења безбедности
саобраћаја кроз научна и стручна истраживања, промотивне активности, едукацију и стручно
усавршавање, јачање капацитета организација која се баве безбедношћу саобраћаја и
развијање свести о безбедном понашању у саобраћају. Наиме, у периоду од свог оснивања до
данас Центар за безбедност саобраћаја је реализовао неколико пројеката и активности
усмерених ка унапређењу безбедности саобраћаја у локалној заједници, при чему су
спроведене активности имале изузетно позитивне ефекте о чему ће бити речи у овом раду.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, саобраћајне незгоде, невладине организације,
саобраћајно образовање и васпитање, локална заједница.
Abstract: Non-governmentalorganizations, through their activities indicate to the existing problems
in the system of road safety and influence on their solving. The importance of non-governmental
organizations is reflected in the fact that their activities and work can provide support to the work of
state institutions. This paper presents the activities of the non-governmental organization "Road
Safety Center", in order to improve road safety through scientific and technical research,
promotional activities, education and professional training, capacity building of organizations
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dealing with road safety and raising awareness about safe behaviour in traffic. Namely, in the period
since its establishment until today Road Safety Center has carried out several projects and activities
aimed at improving road safety in the local community, and that activities had very positive effects
of which will be discussed in this work.
Keywords: road safety, traffic accidents, non-governmental organizations, road safety education,
local community.

1.

УВОД

Проблем безбедности у саобраћају постао је глобални проблем са којим се
сусрећу све земље света, али последице ових проблема различите су по
специфичностима и димензијама којима оптерећују неко друштво.
Ефикасан рад у области безбедности саобраћаја захтева подељену одговорност,
стратешки испланиран и координисан рад на свим нивоима организовања. Значајну
улогу у систему безбедности саобраћаја имају невладине организације. Наиме,
невладине организације су настале као жељa оснивача да помогну држави у
решавању проблема које она не може сама да реши или им поклања недовољну
пажњу. Улога ових организација, у последње време, све више добија на значају.
Невладине организације покрећу поједина питања из области безбедности
саобраћаја, покрећу иницијативе за њихово решавање, али поред тога својом
контролом, похвалом, критиком или осудом утичу на рад основних институција у
оквиру друштвеног механизма. Истакнута могућност њиховог деловања је
поседовање потенцијала за пружање подршке која може да се употреби у сврху
придобијања јавног мњења с обзиром да је способност да пренесу поруку и додатно
стимулишу јавност веома важна.
Невладине огранизације су веома активне у организовању и промоцији
иницијатива у безбедности саобраћаја, односно оне делују као непристрасан извор
информација о безбедности саобраћаја на путевима и залажу се за политику
безбедности саобраћаја путем иницијатива заснованих на детаљним
истраживањима.
Невладине организације посвећене безбедности саобраћаја имају важну улогу у
смањењу броја погинулих и повређених лица у саобраћајним незгодама на
путевима. Оне могу да скрену пажњу, односно да укажу на проблем броја погинулих
у саобраћајним незгодама; подстакну свест о безбедности у саобраћају; пруже
објективне информације за доносиоце одлука и медије; идентификују и промовишу
ефикасна, прихватљива решења; изазову неефикасне политике; формирају ефикасне
коалиције организација са јаким интересовањем за смањење број саобраћајних
незгода на путевима и спроводе различите облике едукације о безбедности
саобраћаја, обука и семинара стручног усавршавања.
Предмет истраживања представља анализа рада, односно активности невладине
организације „Центар за безбедност саобраћаја“, а у циљу унапређења безбедности
саобраћаја у локалној заједници.
Циљ истраживања представља утврђивање могућности ангажовања невладиних
организација у области безбедности саобраћаја, односно подстицање
мултисекторске сарадње између локалне заједнице и невладиних организација.
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2.

АКТИВНОСТИ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У РАЗВИЈЕНИМ
ЗЕМЉАМА

Иако главна одговорност за стање безбедности саобраћаја на путевима припада
локалној самоуправи, рад у области безбедности саобраћаја у неколико земаља је
подржан и од стране невладиних организација. У Мексику, Сједињеним Америчким
Државама, Народној Републици Кини, Уједињеној Републици Танзанији, Уругвају
и Републици Индији постоји неколико невладиних организација које се баве
безбедношћу саобраћаја.
У Мексику се невладина организација „VIVIAC“ под паролом “Законом за
живот“ залагала за законодавне промене у погледу вожње под дејством алкохола.
Наиме, организација је редовно организовала разговоре са жртвама саобраћајних
незгода и њиховим породицама као и представницима електронских и штампаних
медија државе. Путем телевизијских и радио емисија, јавност чује из прве руке, од
жртава, о последицама саобраћајних незгода и дугорочном утицају које је оно имало
на њихове животе. Организација, је такође позивала и представнике других
невладиних организација, заинтересованих грађана и медија да се придруже
"грађанским патролама", у којима се жртве саобраћајних незгода и њихове
породице придружују полицији и спроводе насумична алко-тестирања возача. У
септембру 2010. године, уз подршку три главне политичке странке, држава Халиско
је извршила измене одредби Закона у погледу вожње под дејством алкохола, које
сада постављају ниво концентрације алкохола у крви од 0,05 g/dl као горња граница
за општу популацију возача и ниво од 0,00 g/dl за возаче возила јавног превоза.
Такође, пооштрене су и казне за оне који не поступају у складу са Законом.
Захваљујући залагању ове организације као и других невладиних организација, које
чине „Грађански Колектив“, уочено је опадање саобраћајних незгода изазваних
вожњом под дејством алкохола од кад су извршене измене и допуне Закона. Уз
подршку кључних Владиних министарстава, ова организација и њени партнери,
тренутно разматрају кампање о другим проблемима у безбедности саобраћаја, као
што су коришћење сигурносног појаса, дечијих седишта и кацига за мотоциклисте
(WHO, 2012).
У Сједињеним Америчким Државама „Удружење за безбедна међународна
путовања у друмском саобраћају“ залагало се за успостављање конгресног Савета
за безбедност саобраћаја који би управљао Владиним учешћем у глобалној
безбедности саобраћаја на путевима. Напор, за деловање на глобалном нивоу
безбедности саобраћаја, је појачан покретањем Светског извештаја о превенцији
повреда у друмском саобраћају на Светски дан здравља 2004. године. Наиме, у јуну
2004. године, Удружење је спонзорисало догађај у Вашингтону, у циљу
успостављања конгресног Савета за безбедност саобраћаја. Ови напори резултирали
су формирањем Савета за безбедност саобраћаја и усвајањем неколико кључних
резолуција безбедности саобраћаја на путевима у Конгресу Сједињених Америчких
Државама, укључујући подршку за годишњи Дан сећања на жртве повреда у
саобраћајним незгодама; учешће Влада Сједињених Америчких Држава у Првој
глобалној министарској конференцији о безбедности у саобраћају и Декада акције
за безбедност саобраћаја на путевима 2011-2020 (WHO, 2012).
Невладина организација „Безбедна деца широм света“ је након анализирања
података о саобраћајним незгодама у којима су учествовала деца, а које су се
догодиле на територији града Шангаја, уочила да деца у округу Пудонг имају већи
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ризик од учествовања у саобраћајној незгоди од деце у осталих 18 округа у граду. У
циљу унапређења безбедности деце пешака у зонама школа организација „Безбедна
деца широм света“ је позвала да се оформи Комисија која би имала за циљ решавање
бројних питања безбедности деце пешака у њиховој заједници. Чланови Комисије
су били представници Шангајског општинског центра за контролу и превенцију
болести, Управе саобраћајне полиције, Општинске администрације за безбедност на
раду, Завода за школство, Комитета за безбедност заједнице Хуаму, FedEx као и
представници невладине организације „Безбедна деца широм света“. Организација
је одржавала састанке, организовала семинаре и охрабривала чланове Комисије да
спроводе додатне програме и пројекате у циљу решавања угрожене безбедности
деце пешака у њиховој заједници. Свака организација унутар Комисије је
учествовала на основу властитог подручја стручности: Управа саобраћајне полиције
је вршила мерење брзине кретања возила која пролазе кроз зону школе и у сарадњи
са комуналним службама извршила уклањање контејнера и санацију вегетације која
је умањивала прегледност у близини пешачких прелаза; FedEX, Завод за школство
и организација „Безбедна деца широм света“ су организовали едукативне часове у
школама на тему безбедног понашања у саобраћају. Као директан резултат овог
пројекта, унапређена је саобраћајна инфраструктура у зонама школа, укључујући
зоне укрцавања/искрцавања деце из школских аутобуса, унапређене пешачке
прелазе, стварање привремених паркиралишта и развијенија свест о безбедности
саобраћаја код деце (WHO, 2012).
Невладина организација „AMEND“ се, кроз своје пројекте и активности у Гани
и Уједињеној Републици Танзанији, залаже за повећање видљивости деце на
путевима. У кампањи „Види и буди виђен“ ова организација промовише видљивост
деце кроз употребу школских торби са светлоодбојним тракама. Школске торбе су
специјално направљене за афричко тржиште и дизајниране су тако да буду
издржљиве и приступачне, а уједно чине децу видљивијом док ходају до и од школе.
Такође, „AMEND“ лобира Владама и образовним установама да подстакну
коришћење ових школских торби, и промовише њихову куповину, нарочито код
родитеља деце школског узраста. Организација сама производи, дистрибуира и
продаје школске торбе (WHO, 2012).
До недавно, школски аутобуси у Уругвају нису били опремљени основном
сигурносном опремом, укључујући и сигурносне појасеве, нити је вршена њихова
редовна инспекција. Фондација „Гонзало Родригез“, основана 2000. године,
залагала се за решавање овог проблема. У почетку, је Фондација спровела
истраживање ставова и знања родитеља о важности употребе сигурносног појаса,
доступности сигурносних појасева у новим и половним аутомобилима и о потреби
едукације међу педијатрима и васпитачима о значају сигурносног појаса и његовој
употреби. Након годину дана истраживања и многих састанака са кључним
националним институцијама, Фондација је развила и покренула своју кампању.
Фондација је искористила повећану пажњу јавности о овом питању након смрти
деветогодишње девојке, у априлу 2010. године, у саобраћајној незгоди у којој је
учествовао школски аутобус. Наиме, аутобус није имао уграђен сигурносни појас.
Након овог трагичног инцидента, Фондација је прошла кроз две недеље
интензивног медијског ангажовања, описујући тренутну ситуацију и захтевајући
промене у постојећем законодавству. То је укључивало 13 телевизијских наступа,
21 радио интервју, и 12 чланака у штамапаним медијима. У држави величине
Уругваја са популацијом од 3,4 милиона становника, овај ниво медијске
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покривености је импресиван. Захваљујући спроведеној кампањи и огромној
подршци друштва, извршена је ревизија националног законодавства и уведена је
обавеза коришћења сигурносног појаса у школским аутобусима и редовно заказане
инспекције су постале обавезне. Фондација тренутно спроводи кампање и о другим
проблемима у безбедности саобраћаја, односно наставила је да се залаже за законске
промене у погледу употребе дечијих седишта у путничким аутомобилима, јер то још
није прописано законом (WHO, 2012).
У Републици Индији невладине организације организују семинаре о безбедном
урбаном транспорту у циљу превенције повреда у саобраћајним незгодама. Такође,
се организују постдипломски курсеви и обуке на тему безбедности у саобраћају
(WHO, 2012).
3.

АКТИВНОСТИ „ЦЕНТРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА“

Центар за безбедност саобраћаја је невладина организација основана ради
унапређења безбедности саобраћаја кроз научна и стручна истраживања,
промотивне активности, едукацију и стручно усавршавање, јачање капацитета
организација која се баве безбедношћу саобраћаја и развијање свести о безбедном
понашању у саобраћају. Центар за безбедност саобраћаја окупља стручњаке из
области безбедности саобраћаја, медија, невладиног сектора и осталих институција
који се, између осталог, баве безбедношћу саобраћаја.
Задаци Центра за безбедност саобраћаја су:
• унапређење научног и стручног рада у области безбедности саобраћаја;
• праћење и проучавање проблематике безбедности саобраћаја,
предлагање и иницирање мера код надлежних државних органа и
организација, усмерених на унапређење безбедности саобраћаја;
• учешће у активностима на превенцији саобраћајних незгода;
• развијање свести о безбедном понашању у саобраћају;
• сарадња са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим
организацијама у земљи и иностранству које се баве безбедношћу
саобраћаја;
• публиковање књига и других публикација о безбедности у саобраћају;
• унапређење образовања кадрова у области безбедности саобраћаја;
• информисање јавности о актуелним проблемима у области безбедности
саобраћаја.
Циљ Центра за безбедност саобраћаја је да сопственим активностима као и у
сарадњи са осталим значајним институцијама у области безбедности саобраћаја на
подручју Републике Србије успостави константан рад на спречавању саобраћајних
незгода и њихових последица.
Основни мотив и разлог оснивања Центра за безбедност саобраћаја је жеља и
намера групе ентузијаста да својим деловањем допринесу повећању безбедности
свих учесника у саобраћају, а посебно деце.
Центар за безбедност саобраћаја је у релативно кратком периоду од свог
оснивања до данас реализовао неколико пројеката и активности у области
безбедности саобраћаја. Неки од најважнијих пројеката и активности у овој области
су:
279

Ведран Вукшић, Тијана Иванишевић, Лазар Миљанић
АКТИВНОСТИ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА

Пројекат „ЕДУКАЦИЈА ДЕЦЕ И МЛАДИХ О БЕЗБЕДНОСТИ У
САОБРАЋАЈУ“ спроведен у неколико предшколских установа, основних,
средњих и високих школа на територији града Београда, у периоду од фебруара до
априла месеца 2015. године, при чему је едуковано око 1.427 ученика. Циљ пројекта
је, да се кроз конкретне примере, деца и млади науче правилном и безбедном
понашању у саобраћају и примени стеченог у пракси. Концепт пројекта је заснован
на идеји да се обимна и веома значајна знања постепено савлађују, уз планску и
непрекидну изградњу исправних ставова и безбедних понашања у саобраћају. На
децу се делује у циљу подизања свести о безбедном понашању у саобраћају да пре
ступања на коловоз морају бити јасно уочљива за друге учеснике у саобраћају и да
на коловоз не смеју ступати са места где су заклоњена другим објектима, нити да на
коловоз смеју ступати пре него се увере да нема возила. Такође, деци је
представљено шта је неопходно да знају и како да се понашају у саобраћају, како би
били безбедни учесници у свакодневним ситуацијама у саобраћају пре свега на путу
до куће/школе. (Слика 1).

Слика 1. Реализација пројекта у ОШ
„Биса Симић“

Слика 2. Реализација пројекта на ВИШСС
„Техникум Таурунум“

Ученицима средњих школа, као и студентима на високим школама и
факултетима је указано на опасности у саобраћају које могу настати услед вожње
под дејством алкохола, као и непоштовања ограничења брзине, истакнут је значај
коришћења сигурносног појаса као и кацига за мотоцикле и бицикле. Такође,
студенти су имали прилику да пробају и специјалне наочаре, које им демонстрирају
како особа која је под дејством алкохола и наркотика, види своје окружење (Слика
2).
Семинар „СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И СТИЦАЊЕ ЗНАЊА ЧЛАНОВА
ЕДУКАТОРА И ЛИЦА ОДРЕЂЕНИХ ЗА ПОДРШКУ У ВАСПИТНО
ОБРАЗОВНОМ РАДУ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА“
реализован је у сарадњи са градском општином Вождовац. Учесници семинара су
имали прилике да се упознају са стањем безбедности саобраћаја на територији
градске општине Вождовац са посебним освртом на безбедност деце у саобраћају,
стањем и проблемом саобраћајног образовања и васпитања у предшколским
установама и основним школама као и значајем, и могућностима унапређења
саобраћајног образовања и васпитања.
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Пројекат „СВИ ЗА БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ“ спроведен је у основним
школама на територији градске општине Младеновац, током маја месеца 2015.
године, у сарадњи са Комисијом за безбедност саобраћаја на путевима градске
општине Младеновац. У основним школама су одржани едукативни часови за
ученике од I до IV разреда на тему безбедности саобраћаја (Слика 3). Часовима је
присуствовало око 346 ученика.

Слика 3. Реализација пројекта „Сви за безбеднији саобраћај“

Тренутно, у новој школској 2015/16 години Центар за безбедност саобраћаја
спроводи пројекат „САОБРАЋАЈ И ЈА“ у основним школама на територији
Републике Србије намењен за децу узраста од I до IV разреда. У периоду од три
месеца (септембар-новембар) едуковано је 1.610 ученика (Слика 4).

Слика 4. Реализација пројекта „Саобраћај и ја“

Овај вид едукације деце сигурно ће у наредном периоду довести до промене
свести, мањем учествовању у саобраћајним незгодама и мањем чињењу
саобраћајних прекршаја. Наиме, едукација и развијање свести о безбедном
понашању у саобраћају ће трајно унапредити ставове деце, што ће, у будућности,
одлучујуће подупрети одрживо унапређење безбедности саобраћаја у нашој земљи.
Деца која су сада у школи, сутра ће бити родитељи, учитељи и др. Тако изграђена
нова генерација је најбољи гарант одрживог развоја капацитета и интегритета свих
појединаца и институција у систему безбедности саобраћаја.
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Научна и стручна истраживања у области безбедности саобраћаја (Слика 5).
Чланови Центра за безбедност саобраћаја су учествовали и на многим научностручним скуповима, саветовањима, конференцијама и симпозијумима где су
објавили велики број научно-истраживачких радова (http://centarbs.com/naucniradovi/, датум посете 16.06.2015.године).

Слика 5. Учешће на научно-стручним скуповима

На локацијама на којима је забележен повећан број саобраћајних незгода Центар
за безбедност саобраћаја је спровео провере безбедности саобраћаја (Слика 6). На
основу извршених анализа дефинисан је предлог мера за унапређење безбедности
саобраћаја, а резултати су представљени надлежним институцијама и стручној
јавности.

Слика 6. Провере безбедности саобраћаја

Обележена је Европска недеља мобилности. На „Дан без аутомобила“ (22.
септембар) у сарадњи са градском општином Савски венац организован је полигон
спретности. Концепт полигона има за циљ да деца на интересантан и интерактиван
начин науче основна правила о безбедном учествовању у саобраћају као возачи
бицикла (Слика 7).
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Слика 7. Полигон спретности

Слика 8. Учешће у активностима на
превенцији саобраћајних незгода

Учешће у активностима на превенцији саобраћајних незгода. Центар за
безбедност саобраћаја је пружио подршку кампањи „Безбедност никад није на
одмору“ која има за циљ да едукује родитеље о важности безбедне вожње, односно
употребе дечијих аутоседишта, како би се заштитили најмлађи, као путници у
возилу (Слика 8). Такође, чланови Центра за безбедност саобраћаја су учествовали
и на „Бициклана фесту“, фестивалу који окупља организације из региона које се баве
бициклизмом. Циљ фестивала је подршка унапређењу бициклистичког саобраћаја и
популаризацији коришћења бицикла као превозног средства.
Предлагање и иницирање мера код надлежних државних органа и
организација, усмерених на унапређење безбедности саобраћаја. Центар за
безбедност саобраћаја је покренуо низ иницијатива, заснованих на детаљним
истраживањима, које указују на проблеме безбедности саобраћаја у локалним
самоуправама. Иницијативе су прихваћене од стране локалне самоуправе и
реализоване су одређене мере и активности у циљу унапређења безбедности
саобраћаја, односно санирани су проблеми који су уочени при чему се утицало на
повећање безбедности саобраћаја (Слика 9).

Слика 9. Деоница Зрењанинског пута: Крњача – Борча пре и после реализованих мера
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4.

ЗАКЉУЧАК

Проблем безбедности у саобраћају постао је глобални проблем и захтева
систематичност у решавању, подељену одговорност, стратешки испланиран и
координисан рад на свим нивоима организовања. Иако главна одговорност за стање
безбедности саобраћаја на путевима припада локалној самоуправи, искуства
развијених земаља указују на то да све већу улогу у систему безбедности саобраћаја
имају и невладине организације.
Наиме, због различите природе проблема безбедности у саобраћају проистиче
потреба за сарадњом између различитих сектора, организација и институција.
Локална самоуправа треба да подстиче рад невладиних организација и њихово
ангажовање у области безбедности саобраћаја. Укључивање невладиних
организација доноси бројне предности као што су: повећање приступа ресурсима,
дељење одговорности, иновативнији приступ проблему, веће укључивање грађана
и јачање истраживачких и институционалних капацитета.
Европска искуства показују да би и други субјекти, осим локалних самоуправа,
могли имати интереса и мотива за сарадњу са невладиним организацијама. Ту се пре
свега мисли на осигуравајућа друштва, предузећа која се баве транспортом робе и
путника, као и друга слична предузећа и организације.
У групи невладиних организација које се баве безбедношћу саобраћаја врло су
корисна разна удружења, као нпр. удружење возача, аутошкола, вештака,
шпедитера итд. Осим тога појављују се и удружења жртава саобраћајних незгода
која су у одређеним државама врло активна.
Простора за рад невладиних организација у области безбедности саобраћаја има
сасвим довољно и у врло уређеним државама, а поготово на нашим просторима.
5.
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МОДЕЛИ ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
ACCIDENT PREDICTION MODELS
Душан Милетић1
Резиме: Значајни напори су посвећени креирању модела предикције саобраћајних незгода
помоћу којих се може објаснити веза између карактеристика пута и саобраћајних незгода.
Модели предвиђања саобраћајних незгода, који су такође познати као функције перформанси
безбедности, пружају директан метод за анализирање како су перформансе безбедности
повезане са различитим одликама и карактеристикама пута, док са друге стране омогућавају
спровођење економског вредновања и рангирање мера према економским користима односно
уштедама. Циљ овог рада је да укаже на значај модела предикције саобраћајних незгода и
њихову примену у унапређењу безбедности саобраћаја. До данашњег дана Република Србија
нема свој модел за предвиђање саобраћајних незгода већ су у употреби и даље емпиријски
модели страних истраживања те је циљ овог рада да укаже на предности и значај развијања и
употребе модела предикције саобраћајних незгода као једног савременог алата за унапређење
безбедности саобраћаја.
Кључне речи: саобраћајне незгоде, модели за предвиђање саобраћајних незгода, безбедност
саобраћаја
Abstract: Significant efforts have been devoted to creating accident prediction models which can
explain relationship between road characteristics and traffic accidents. Accident prediction models,
also known as safety performance functions, provide direct method for analyzing how are safety
performance functions related to different features and characteristics of the road, while on the other
hand they allow conducting of economic evaluation and ranking countermeasures according to
economic benefits or savings. Purpose of this paper was to point out the importance of accident
prediction models and their application in improving road safety. To this day Republic of Serbia
doesn’t have its own accident prediction model, foreign empirical models are in use so the aim of
this paper is to point out benefits and the importance of developing and using accident prediction
models as a state of the art tool for improving road safety.
Keywords: traffic accidents, accident prediction models, road safety
Милетић Душан, мастер студент, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија,
dusanmiletic.sf@hotmail.com
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1.

УВОД

Безбедност саобраћаја представља једну од највећих брига данашњице.
Саобраћајне незгоде су одговорне за велики број погинулих и повређених особа, а
такође представљају и значајни економски трошак за државу и њено становништво.
Сваке године скоро 1,24 милиона људи погине услед последица саобраћајних
незгода, док између 20 и 50 милиона људи буде повређено, неки са повредама чије
су последице инвалидитет (WHO, 2015). Саобраћајне незгоде представљају значајан
економски трошак како за друштво, тако и за појединце. Економски трошкови и
губици не обухватају само трошкове лечења и трошкове који су у вези са самом
саобраћајном незгодом већ обухватају и разне друге трошкове као што су временски
губици и други трошкови који се јављају услед саобраћајне незгоде. Националне
процене појединих држава указују на то да се трошкови саобраћајних незгода крећу
између 1-3 % бруто домаћег производа (БДП). Према подацима Агенције за
безбедност саобраћаја Републике Србије у периоду од 2010. до 2014. године
погинуло је 3.265 лица у саобраћајним незгодама, а уколико се погледа старосна
структура учесника у саобраћајним незгодама највећи ризик страдања у
саобраћајним незгодама имају младе особе старости од 20-24 године.
Саобраћајне незгоде могу бити спречене системским приступом решавања овог
проблема. Једино сарадњом између више сектора (транспортног, здравственог,
образовног сектора и полиције) могу се спречити саобраћајне незгоде и на
одговарајући начин позабавити питањем безбедности путева, возила, корисника
путева и рањивих учесника у саобраћају.
Уколико се успостави однос између уложених економских средстава која су
потребна за решавање одређеног проблема и економских губитака који су изазвани
тим проблемом, могу се утврдити економске користи које се постижу након
спровођења одређених мера за унапређење безбедности саобраћаја. На тај начин се
значајно доприноси управљању безбедношћу саобраћаја јер се постиже рангирање
мера према економским користима које оне доносе односно ограничена средства се
могу усмерити ка оним мерама које доносе највеће економске користи. Важно је
имати у виду да се сва уложена средства у безбедност саобраћаја вишеструко
враћају. Томе у прилог говоре разна истраживања, као нпр. истраживања Европске
Уније о трошковима погинулих у саобраћајним незгодама где је добијено да је
економски оправдано улагати у мере које коштају 1 милион ECU односно да је грубо
толико износио трошак по погинулом, док касније ETSC коригује овај модел на 1,15
милиона евра у 2000. години. Резултати до којих се дошло у спроведеним
истраживањима су показали да трошкови саобраћајних незгода у Републици Србији
за 2003. годину износе око 257 милиона евра, а у 2008. години је достигнут износ од
око 516 милиона евра. Просечни трошкови саобраћајних незгода у Републици
Србији за 2003. годину сведено по погинулом износе око 295.000 евра, а посматрано
у односу на 2008. годину око 575.000 евра (Антић, 2005).
Имајући у виду значај безбедности саобраћаја као и могуће уштеде које се могу
остварити улагањем средстава у систем безбедности саобраћаја, значајни напори су
уложени у испитивање настанка саобраћајних незгода које су у вези са изгледом и
пројектом пута, факторима окружења и условима у саобраћају. Узимајући у обзир
комплексност ових фактора и ограничене буџете, унапређење безбедности
саобраћаја на путевима се мора базирати на свеобухватном приступу.
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Модели предвиђања саобраћајних незгода, који су такође познати као функције
перформанси безбедности, пружају директан метод за анализирање како су
перформансе безбедности повезане са различитим одликама и карактеристикама
пута, док са друге стране омогућавају спровођење економског вредновања и
рангирање мера према економским користима односно уштедама. Сврха њихове
примене је да укаже на могуће начине за унапређење безбедности саобраћаја.
Значај модела за предвиђање саобраћајних незгода огледа се у чињеници да су
још 1974. године постојале релације на основу којих се утврђивао број саобраћајних
незгода због потешкоћа која су постојале у утврђивању стварног броја саобраћајних
незгода као и недостатка одговарајућих истраживања. Ове релације налазиле су се
у Југословенским упутствима за израду студија о изводљивости путева (DorѕchBerger, 1974), а исти поступак задржан је и у Новелираним упутствима из 1991.
године. Упоређивањем доступних статистичких података за више деоница о
саобраћајним незгодама и броја саобраћајних незгода који су добијени према
препорукама које су дате у Упутствима за израду студија о изводљивости путева из
1974. и 1991. године уочена је значајна разлика односно добијен је вишеструко већи
број саобраћајних незгода од стварног уоченог броја те је постојала потреба
побољшања модела из ових упутстава. Због недостатка података о саобраћајним
незгодама по километру пута на појединим путевима, прилагођавање модела није
било могуће већ је једино решење било тражење подршке у резултатима страних
истраживања који су објављени у научно-стручним часописима. Подршка је нађена
у истраживањима из САД која су обављена од 1981. године и на бази тих
истраживања дефинисани су одговарајући емпиријски модели о зависности броја
саобраћајних незгода од карактеристика пута и величине саобраћајног тока. До
данашњег дана Србија нема свој модел за предвиђање саобраћајних незгода већ су
у употреби и даље емпиријски модели страних истраживања те је циљ овог рада да
укаже на предности и значај развијања и употребе модела предикције саобраћајних
незгода као једног савременог алата за унапређење безбедности саобраћаја.
2.

МОДЕЛИ ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

Модели за предвиђање саобраћајних незгода представљају веома корисне алате
који помажу у процени очекиваног броја саобраћајних незгода на разним
локацијама као што су нпр. раскрснице или деонице путева. Ове процене се типично
користе за идентификацију локација са већим бројем саобраћајних незгода (опасна
места) како би се могло превентивно деловати на тим локацијама ради спречавања
саобраћајних незгода. Међутим, модели се такође могу користити за оцену мера које
су примењене на одређеној локација како би се утврдила сама корисност мера.
Модели предвиђања саобраћајних незгода, једноставно речено, представљају
математичку једначину која одражава фреквенцију незгода на одређеној локацији
која је исказана као функција одређених карактеристика локације (саобраћајни
проток, број саобраћајних трака, ширина траке...). Најчешћи параметри односно
променљиве које се јављају у моделима су саобраћајни проток, број трака, ширина
трака, удаљеност бочних сметњи, број чворова на деоници или број крака на
раскрсници међутим могуће је користити и друге параметре у моделима као што су
закривљеност деонице, уздужни нагиб, ограничење брзине... На пример, Greibe
(2003) је развио моделе за предвиђање саобраћајних незгода на урбаним путевима у
две форме, у простој форми (са мањим бројем параметара) и сложеној форми.
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Проста форма модела као параметар користи само саобраћајни проток, док
сложена форма модела поред података о саобраћајном протоку користи и параметре
који се односе на ограничење брзине, ширину пута, броја излаза по километру,
податке о паркирању и податке о намени земљишта поред пута. Cafiso et al. (2010)
су развили укупно три модела. Први модел користи као параметре дужину и податке
о ПГДС-у, други модел користи податке о дужини, ПГДС-у, густини приступа,
степену закривљености и стандардном одступању оперативне брзине док трећи
модел користи највише параметара и то податке о дужини, ПГДС-у, густини
приступа, оцени опасности поред пута, степену закривљености и податке о броју
диференцијала брзине већих од 10 km/h.
Имајући у виду разлику између изложених простих и сложених модела,
поставља се питање која је разлика између ових модела тј. да ли сложени модели
имају већу прецизност у односу на просте моделе с обзиром да користе већи број
параметара. Већи број параметара доприноси прецизности модела међутим та
разлика у прецизности између простог и сложеног модела није толико значајна
колико се на први поглед чини.
Пронађено је да су модели који укључују параметре који описују геометрију и
друге карактеристике пута за само 1-4% бољи од простих модела који као параметар
користе саобраћајни проток (Greibe, 2003). Утврђено је да је далеко најзначајнија
променљива саобраћајни проток док остале променљиве немају ни приближно јак
утицај. То значи да су прости модели предвиђања саобраћајних незгода подједнако
добри као и сложенији модели. Разлог за то могу бити компликоване унутрашње
корелације између података о изгледу или недостатак добрих, описних
променљивих изгледа пута. Што се тиче броја коришћених променљива у
моделима, њихов број зависи од тога да ли вреди користити комплекснију форму
модела са већим бројем променљивих. Како би се превазишао овај проблем често се
користи Бајесов информациони критеријум (BIC2). Када је достигнута најмања
вредност BIC-а, престало би се са додавањем променљивих.
Приликом израде модела за превиђање саобраћајних незгода потребно је имати
и у виду доступност података и у складу са тим одабрати параметре који ће се
користити у моделу као и њихов број.
Поузданост модела за предвиђање саобраћајних незгода је побољшана уколико
се модел заснива на подацима из што дужег периода међутим, иако се користи дужи
временски период, потребно је узети у обзир и варијације које се јављају од године
до године или тренд саобраћајних незгода који се јавља услед утицаја разних
фактора који се стално мењају.
3.

ПРИКАЗ ТЕСТИРАНИХ МОДЕЛА

У овом раду су тестирана три модела предикције саобраћајних незгода за урбана
подручја. Више пажње је посвећено тим моделима из разлога што су такви модели
компликованији за израду и има их мање у односу на моделе који се баве
предикцијом незгода у руралним срединама.
2

BIC - Бајесов информациони критеријум или Шварцов критеријум је критеријум за одабир једног
модела из коначног броја модела. Делимично је базиран на функцији вероватноће. Приликом уклапања
модела, могуће је повећати вероватноћу додавањем променљивих међутим може доћи до прекомерног
уклапања, а да би се решио тај проблем уведен је казнени критеријум за број променљивих у моделу.
Модел са најмањом вредношћу овог критеријума је преферирани модел.
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Први модел и трећи тестирани модел имају две форме модела, просту и сложену,
док други модел има само једну форму. Сложене форме модела имају додатне
променљиве чиме се постиже већа тачност модела. Још један циљ тестирања модела
је што се њиховим тестирањем може утврдити трансферабилност модела односно
коришћење модела развијеног у некој другој држави за локалну примену у
Републици Србији. Модели предикције саобраћајних незгода који су тестирани у
раду су дати у следећој Табели 1.
Табела 1. Тестирани модели

Р.бр.

Аутор/и

1

Greibe, P.
(2003)

2

Turner, S.,
Bone, I.,
Jackett, M.
(2003)

3

Gomes, V.S.
(2013)

П
С
П
П
С

Модел
𝐸𝐸(𝜇𝜇) = 2,44 ∗ 10−3 ∗ 𝑁𝑁 0,75
𝐸𝐸(𝜇𝜇) = 6,09 ∗ 10−4 ∗ 𝑁𝑁 𝑝𝑝 ∗ 𝛽𝛽1,𝑖𝑖 ∗ 𝛽𝛽2,𝑖𝑖 ∗ 𝛽𝛽3,𝑖𝑖 ∗ 𝛽𝛽4,𝑖𝑖
∗ 𝛽𝛽5,𝑖𝑖 ∗ 𝛽𝛽6,𝑖𝑖
𝑏𝑏

𝐴𝐴 = 𝑏𝑏0 ∗ 𝑏𝑏1 ∗ 𝑄𝑄𝑇𝑇3

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 1,7411 ∗ 10−6 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹 0,6230 ∗ 𝐿𝐿1,1979
𝑌𝑌𝑖𝑖 = 3,8103 ∗ 10−6 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹 0,4937 ∗ 𝐿𝐿1,2398
∗ 𝑒𝑒 0,4934∗𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁4

*П – прост модел; С – сложен модел
*N, QTFT – просечни годишњи дневни саобраћај; L – дужина; NLANES4 – број трака у оба
смера, βi,j – детаљно објашњење ових променљивих је дато у табели 3.

За потребе тестирања модела било је потребно прикупити податке о просечном
годишњем дневном саобраћају и податке о незгодама (број незгода, локација
незгода...) као и податке о променљивама који су специфични у зависности од
модела за одабране деонице које ће се тестирати у моделима (Табела 2). Случајним
узорком је одабрано 5 деоница на уличној мрежи града Београда. Дужине деоница
се крећу од 0,6 km до 2,5 km. Након одабира деоница, прикупљени су подаци о
просечном годишњем дневном саобраћају и подаци о саобраћајним незгодама на
тим деоницама. Подаци о просечном годишњем дневном саобраћају су прикупљени
бројањем саобраћаја. Процењене вредности просечног годишњег дневног
саобраћаја су добијене на основу бројања саобраћаја и удела вршног сата у укупном
дневном саобраћају и ове вредности су биле коришћене за тестирање модела.
Подаци о саобраћајним незгодама за предметне деонице преузети су из базе
података о саобраћајним незгодама Министарства унутрашњих послова за 2014.
годину. База података је садржала податке о броју незгода, податке о врсти
саобраћајне незгоде, податке о општини, назив пута или улице, број километар
стуба или ближи назив и што је најважније координате незгода како би се могло
извршити мапирање незгода. За потребе тестирања било је потребно прикупити још
неке специфичне променљиве које су модели користили.
Први модел је захтевао су прикупљање података о ограничењу брзине, ширини
пута, број споредних путева по километру пута, да ли је паркирање забрањено на
деоници или не као и податак о томе како се користи земљиште поред пута тј. да ли
су у питању стамбени блокови или индустријско земљиште како би се могла
тестирати сложена форма модела.
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Табела 2. Табела 2. Прикупљене вредности променљивих за деонице

Деоница

Дужина [km]

Укупан бр. СН

Број СН/год/km

Д1
Д2
Д3
Д4
Д5

2,1
2,4
1,6
1,7
0,6

6
4
2
1
3

2,86
1,67
1,25
0,59
5

ПГДС
[воз/дан]
22.933
14.156
9.049
10.600
21.293

Вредности ових променљивих усвојене су према критеријумима које Greibe
(2003) утврдио. За утврђивање вредности било је потребно изаћи на терен и
утврдити све претходно описане карактеристике на деоницама. У Табели 3. су дате
могуће вредности специфичних променљивих према карактеристикама деоница,
док су опис тих променљивих као и узете вредности приказане у Табели 4.
Табела 3. Критеријуми и вредности специфичних променљих

Т

β1

К

Т

β2

К

Т

β3

К

Т

β4

К

Т

β5

К

Т

β6

К

50
2,25
5,0-7,5
0,83
0; >40
1
0
0,72
З
1,19
П
2,44
60
2,85
8,0-8,5
0,68
5-40
1
0-5
0,75
Р
1
СБ
1,56
70
1
9,0-15,0
0,80
5-10
1
УИ
1,77
И/С
1,58
>10
1,25
РН
1
*βi,j – параметар; Т – вредност променљиве на терену; К – вредност променљиве за дати критеријум; З –
забрањено паркирање; Р – ретко паркирање; УИ – паркирање уз ивицу; П – продавнице; СБ – стамбени
блокови; И/С – индустријско/стамбено насеље; РН – раштркано насеље.

Табела 4. Опис и вредности специфичних променљивих

Променљива
β1
β2
β3
β4
β5
β6
4.

Значење
ограничење брзине
ширина пута
број излаза по километру
број споредних путева по
километру
паркирање
коришћење земљишта

Д1
2,25
0,83
1

Д2
2,25
0,83
1

Д3
2,25
0,83
1

Д4
2,25
0,8
1

Д5
2,25
0,83
1

1

1,25

1

1

0,75

1
1,58

1
1,58

1
1,58

1
1,58

1,77
1,58

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА ТЕСТИРАЊА МОДЕЛА

Тестирање три модела предикције саобраћајних незгода на урбаном подручју
спроведено је на пет деоница урбане мреже града Београда како би се могла
извршити детаљна анализа изабраних модела предикције саобраћајних незгода.
Анализирајући вредности које су добијене применом три модела предикције
саобраћајних незгода на одабраним деоницама може се закључити да модели у
већини случајева дају већи број саобраћајних незгода од стварно уоченог броја
саобраћајних незгода на одабраним деоницама што је и приказано у Табели 5. Разлог
томе може бити немогућност трансферабилности страних модела предикције
саобраћајних незгода на неко друго подручје, у овом случају Републику Србију
односно град Београд, без икакве претходне калибрације ових модела.
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Тестирани модели предикције саобраћајних незгода су развијени у другим
државама и самим тим не може се искључити утицај разних фактора као што су
људски фактори, стандард живота, легислатива и ефективност принуде, економски,
социјални и други фактори на развој самих модела односно вредност променљивих
који ови модели користе.
Не може искључити ни могућност грешке приликом самог тестирања с обзиром
да су подаци о просечном годишњем дневном саобраћају, главне променљиве у
моделима, добијени на основу процене након бројања саобраћаја док је истовремено
и база података о саобраћајним незгодама имала поједине грешке и недостатак
појединих података који су могли утицати на тестирање модела. Ове грешке су по
вредности мале међутим, модели дају вредности предвиђеног броја саобраћајних
незгода које су најмање два до три пута веће у односу на стварно уочени број незгода
што значи да иако постоји мања грешка, њен утицај на резултате је мали.
Табела 5. Резултати тестирања модела

Деоница 1

Деоница 2

Деоница 3

Деоница 4

Деоница 5

Уочен број
сн/год/km
Модел 1 (П)

2,86

1,67

1,25

0,59

5

4,55

3,17

2,26

2,55

4,30

Модел 1 (С)

5,33

4,70

2,63

2,88

6,92

Модел 2

5,22

3,42

3,69

2,65

9,31

Модел 3 (П)

8,65

7,52

3,50

4,15

1,84

/

26,95

/

Модел 3 (С)
/
/
*П – прост модел; С – сложен модел

Анализирањем Табеле 5. може се закључити да је први модел предикције
саобраћајних незгода имао најбоље уклапање од свих модела, на свим тестираним
деоницама. Процентуалне вредности разлике између стварно уоченог броја
саобраћајних незгода и броја незгода које су добијене моделом се крећу између
-13,98 % и 89,62 % осим на четвртој деоници где су сви модели предвидели далеко
већи број саобраћајних незгода. Важно је напоменути да овај модел има само једну
променљиву и то податак о ПГДС-у. Трећи модел се показао као најлошији модел
од свих тестираних модела. Вредности које су добијене коришћењем овог модела
су најмање два пута веће од стварно уочених вредности саобраћајних незгода на
овим деоницама.
Овај модел такође има и сложену форму модела која је могла бити тестирана
само на четвртој деоници јер је једино ова деоница имала четири саобраћајне траке,
међутим вредност која је добијена применом модела далеко превазилази стваран
број незгода, та вредност је 45 пута већа.
Модели су имали најбоље уклапање на последњој деоници односно вредност
предвиђеног броја саобраћајних незгода је на тој деоници био најприближнији
стварно уоченој вредности саобраћајних незгода. Први модел је имао
најприближнију вредност са разликом од -13,98% у односу на стварно уочени број
саобраћајних незгода, док се други модел најлошије показао са разликом од 86,21
%. Сви модели су се најлошије показали на четвртој деоници где су вредности
добијене моделима најмање четири пута веће.
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Уколико се упореди проста и сложена форма првог модела, модела предикције
саобраћајних незгода који се најбоље показао у локалним условима, може се
закључити да се упрошћена форма модела односно форма модела која је од
променљивих имала само проток боље показала у односу на сложенију форму
модела са више променљивих.
Имајући у виду резултате тестирања страних модела у локалним условима
долази се до закључка да није могуће користити стране моделе предвиђања
саобраћајних незгода без икакве њихове калибрације. У HSM-у из 2010. године
(AASHTO, 2010) предвиђене су калибрационе технике којима се могу
модификовати модели предвиђања саобраћајних незгода за локалну употребу.
Калибрација је потребна због постојања одређених разлика у факторима између
локације на које је развијен модел и локације на којој је он примењен, као што су
популација возача, услови на локалним путевима и околини пута, састав
саобраћајног тока, геометрије пута и других мера контроле саобраћаја. Такође су
могуће и варијације у погледу пријављивања и непријављивања саобраћајних
незгода (незгоде у сенци) као и у погледу управљања подацима о саобраћајним
незгодама. Фреквенција саобраћајних незгода, чак и за номинално сличне деонице
пута или раскрснице, може значајно варирати између одређених региона.
Калибрација модела за предвиђање саобраћајних незгода представља процес
прилагођавања модела тако да модел боље одражава разлику између региона у
фреквенцији незгода. Према HSM-у (ААSHTO, 2010) калибрација се састоји из 5
корака: (1) идентификовати тип локације који за који се модел калибрише, (2)
одабир локација које ће се користити у калибрацији, (3) прикупљање података о
незгодама за одређени период, (4) примена модела за предвиђање саобраћајних
незгода на свакој од локација и (5) прорачун калибрационог фактора за модел
предвиђања саобраћајних незгода. Минимални узорак који је потребан за
калибрацију износи минимум 30 до 50 локација на којима се догодило најмање 100
незгода годишње, а треба имати у виду да треба прикупити податке за довољно дуг
период како би се адекватно приказало стање на одређеној локацији. Метод за
израчунавање калибрационог фактора Ci за деонице или раскрснице према HSM-у
(ААSHTO, 2010) гласи:
𝐶𝐶𝑖𝑖 = ∑

∑све локације број уочених саобраћајних незгода

све локације број предвиђених саобраћајних незгода

(1)

Williamson et al. (2012) су применили овај метод калибрације модела на два
модела за државу Илиноис. Први модел представља национални модел (HSM
модел) док је други модел направљен специфично за државу Илиноис (Tegge, 2010).
Коришћени су подаци о просечном броју саобраћајних незгода за одређене локације
у период од 2005. до 2008. године, а затим је тај просечан број упоређиван са
подацима из 2009. године зато што је дошло до промене начина пријављивања
незгоде односно повећан је праг за пријављивање незгоде са 500$ на 1500$.
Коначно, у калибрацији је коришћен период од 2007. до 2009. године у коме се
догодило 165 незгода што задовољава минималне захтеве дате у HSM-у. Добијени
калибрациони фактори износе 1,40 за HSM-ов модел и 1,58 за Илиноисов модел.
Упоредном анализом графика предвиђених и стварно уочених незгода пре и после
употребе калибрационог фактора уочава се значајно унапређење прецизности
модела (Слика 1) што је и потврђено валидацијом модела.
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За валидацију модела коришћено је 10 локација, а резултати показују корелацију
између уочених и предвиђених незгода од 53% и 59% за HSM- ов и Илиноисов
модел (Williamson, 2012). Због услова који су дати у HSM-у, који се односе на
минимални број локација и минимални број незгода, није било могуће применити
калибрацију у локалним условима. Чак и употребом овог метода калибрације за
много мањи број локација и незгода, не постиже се значајно унапређење
прецизности модела.

Слика 1. Упоредна анализа модела пре и после калибрације (Извор:Williamson, M.,
Zhou, H. (2012). Develop calibration factors for crash prediction models for rural two-lane
roadways in Illinois, Procedia – Social and Behavioral Sciences 43, 330-338.)

Због услова који су дати у HSM-у, који се односе на минимални број локација и
минимални број незгода, није било могуће применити калибрацију у локалним
условима. Чак и употребом овог метода калибрације за много мањи број локација и
незгода, не постиже се значајно унапређење прецизности модела.
5.

ЗАКЉУЧАК

Развој и примена модела предвиђање саобраћајних незгода је временски
интензиван и скуп процес због ограничених података који су доступни међутим ови
модели имају и одређене предности. Ови модели представљају један савремени алат
унапређења безбедности саобраћаја који се може широко користити и не захтева од
корисника познавање статистике, а могу се користити на различите начине.
Генерално, утицај фактора на безбедност саобраћаја може се проценити на
различите начине. Најпоузданији начин је путем контролисаних „пре и после“
студија, међутим мана ових студија је што оне захтевају велики број локација и дуге
временске периоде трајања студија, док примена модела предикције саобраћајних
незгода има одређене предности у односу на „пре и после“ студије.
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Иако приказани резултати указују да је за развој модела потребан велики број
података и да постоје одређени проблеми у њиховом развоју или калибрисању
страних модела, модели предвиђања саобраћајних незгода имају велики значај,
нарочито за локалну заједницу. Управо се треба тежити развоју ових модела на
нивоу локалне заједнице јер свака локална заједница има своје специфичности који
имају пресудан утицај на модел односно на вредности променљивих. Највећи разлог
због којег не постоји модел који је прихваћен у неколико држава или на глобалном
нивоу је управо та специфичност сваког региона. Чак иако се посматра ниво једне
државе, могуће су разлике у добијеним вредностима коришћењем истог модела у
различитим деловима те државе што је и присутно у научној литератури односно
стално се та наглашава специфичност региона. Развој модела на нивоу локалне
заједнице осигурава минимално одступање приликом примене развијеног модела на
територији те локалне заједнице, обухвата довољно велику површину и уједно
омогућује локалној заједници управљање у безбедности саобраћаја на њеној
територији односно идентификовање проблема. Важна улога локалне заједнице
односно тела за безбедност саобраћаја у локалној заједници је да учини саобраћајно
окружење што је безбедније могуће, а постиже применом различитих мера како би
се отклонили недостаци на мрежи и унапредила безбедност саобраћаја,
унапређивањем пројектовања путева и ревизијама безбедности саобраћаја. Модели
предвиђања саобраћајних незгода омогућавају идентификацију места тих проблема.
Сагледавањем предности и могуће примене модела јавља се јак подстицај за
развој модела предвиђања саобраћајних незгода за Републику Србију односно
локалне заједнице. Тренутна недоступност појединим базама података или
непостојање потребних података за развој модела предикције саобраћајних незгода
значајно отежава њихов тренутни развој. Основа развоја ових модела заснива се на
великој количини прикупљених података о различитим променљивама што се
једино може постићи систематским прикупљањем података и формирањем јавно
доступних база података. С обзиром да се многи подаци не прикупљају потребно је
развити систем њиховог прикупљања. Само на тај начин може се очекивати
развијање квалитетних модела предикције саобраћајних незгода.
6.
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АНАЛИЗА ДОСТУПНОСТИ ЕЛЕМЕНАТА САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ ЗА
ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА КРЕТАЊА ОСОБА КОЈЕ СЕ КРЕЋУ УЗ
ПОМОЋ ИНВАЛИДСКИХ КОЛИЦА НА УЛИЧНОЈ МРЕЖИ У
БЕОГРАДУ
ANALYSIS OF THE AVAILABILITY OF ELEMENTS OF TRANSPORT
INFRASTRUCTURE AND TRAFFIC SOLUTION FOR IMPROVING
THE CONDITIONS OF MOVEMENT OF PERSONS MOVING WITH
THE AID OF A WHEELCHAIR ON THE STREET NETWORK IN
BELGRADE
Душан Рафаиловић1, Славиша Гајић2, Душко Марушић3, Александра
Павловић4
Резиме: Недостатак неопходних елемената уличног профила и неадекватна адаптација
постојећих саобраћајних површина у циљу стварања услова закретање особа које се крећу уз
помоћ инвалидских колица, представљају нерешив проблем у кретању поменуте категорије
учесника у саобраћају на највећем делу уличне мреже Београда. Наведени недостаци
представљају проблем свим учесницима у саобраћају, а због специфичности и ограничења у
кретању особе са инвалидитетом су неупоредиво угроженије. Посебан проблем представљају
оне позиције на којима је, предузимањем мера од стране управљача пута, осталим
учесницима у саобраћају макар у одређеној мери безбедност унапређена, док је насупрот
томе, особама које се крећу уз помоћ инвалидских колица, доступност, али и безбедност
драстично уназађена. Типичан пример таквог деловања представљају пешачке пасареле и
1 Рафаиловић Душан, дипл.инж. саобраћаја, Секретар, Секретаријат за саобраћај, 27. Марта бр. 43-45,
Београд, Србија, dusan.rafailovic@beograd.gov.rs
2 Гајић Славиша, дипл.инж. саобраћаја, Помоћник Секретара, Секретаријат за саобраћај, 27. Марта бр.
43-45, Београд, Србија, slavisa.gajic@beograd.gov.rs
3 Марушић Душко, дипл. инж. саобраћаја, Самостални стручни сарадник, Секретаријат за саобраћај, 27.
Марта бр. 43-45, Београд, Србија, dusko.marusic@beograd.gov.rs
4 Павловић Александра, дипл.инж. саобраћаја, Виши стручни сарадник, Секретаријат за саобраћај, 27.
Марта бр. 43-45, Београд, Србија, aleksandra.pavlovic@beograd.gov.rs
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АНАЛИЗА ДОСТУПНОСТИ ЕЛЕМЕНАТА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ ЗА
ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА КРЕТАЊА ОСОБА КОЈЕ СЕ КРЕЋУ УЗ ПОМОЋ ИНВАЛИДСКИХ КОЛИЦА НА
УЛИЧНОЈ МРЕЖИ У БЕОГРАДУ

пешачки и подземни пролази. У раду је дат осврт на најосновније проблеме при кретању
особа које се крећу уз помоћ инвалидских колица и предлог за измену Законских прописа
које се односе на кретање особа које користе инвалидска колица, као и конкретна техничка
решења за унапређење доступности и безбедности поменуте категорије учесника у
саобраћају.
Кључне речи: инвалидска колица, доступност, безбедност, пасареле, подземни пролази
Abstract: The lack of essential elements of street profiles and inadequate adaptation of existing road
surfaces in order to create conditions for the movement of persons moving with the help of a
wheelchair, represent an unsolvable problem in the movement of the aforementioned categories of
traffic participants at the largest part of the street network in Belgrade. These deficiencies are a
problem all road users, and due to the peculiarities and restrictions in the movement of people with
disabilities are at greater risk. A particular problem is posed by those in positions for which, taking
measures by the steering times, other participants in fellow soldiers at least to some extent, improved
safety, while in contrast, people who are moving with the help of a wheelchair, but the availability
and security drastically demoted. A typical example of this practice are pedestrian bridges and
pedestrian subways. The paper gives an overview of the basic problems in the movement of persons
moving with the help of a wheelchair and a proposal for amending legislative regulations relating to
the movement of persons who use wheelchairs, as well as specific technical solutions to improve
accessibility and security of the aforementioned categories of traffic participants.
Keywords: wheelchair access, affordability, safety, footbridges, underpasses

1.

УВОД

Према подацима Удружења дистрофичара, Удружења параплегичара и
квадриплегичара, Удружења за мултиплу склерозу и Удружења за церебралну и
дечију парализу, број корисника инвалидских колица у Београду који су чланови
поменутих удружења прелази 2000, а ако се томе додају нерегистровани чланови,
ратни војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и ампутирци, процењује се да у
Београду број особа које се крећу уз помоћ инвалидских колица премашује 10000.
2.
2.1.

УСЛОВИ ДОСТУПНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТ ОСОБА КОЈЕ СЕ КРЕЋУ
ИНВАЛИДСКИМ КОЛИЦИМА У ГРАДУ БЕОГРАДУ
Кретање

Кретање инвалидским колицима у Београду је отежано због неадекватне
изграђености и неприлагођености саобраћајних површина. Велики део уличне
мреже не омогућава ни минимум услова за безбедно кретање пешака. Проблем
кретања пешака је нарочито изражен када су у питању особе које се крећу уз помоћ
инвалидских колица. Ова категорија пешака је принуђена да се колицима креће уз
ивицу коловоза чија је ширина, због непланске изградње насеља, недовољна за
одвијање двосмерног саобраћаја, тако да се може констатовати да је у тим насељима
доступност, а пре свега безбедност особа које се крећу уз помоћ инвалидских колица
на најнижем нивоу. У плански изграђеним насељима где постоје изграђени тротоари
са одговарајућом подлогом, веома често се може видети да се корисници
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инвалидских колица крећу уз ивицу коловоза због неуређености прелаза, односно
непостојања рампи за инвалидска колица на пешачким прелазима. Звучи апсурдно,
али безбедност особа које се крећу уз помоћ инвалидских колица, у оваквим
ситуацијама је на нижем нивоу у односу на делове уличне мреже на којима не
постоје изграђени тротоари. Наиме, због високих ивичњака није се могуће склонити
са коловоза у изразито критичним ситуацијама, при чему возачи због постојања
тротоара не очекују инвалидска колица на коловозу.
2.2.
2.2.1.

Прелазак улице
Пешачки прелази

Посебан проблем представља прелазак улице. И поред чињенице да се у
последњих 10-ак година приликом поправке улице, по правилу на пешачким
прелазима израђују рампе за кретање уз помоћ инвалидских колица. Чак и у
централној зони града, велики број раскрсница и пешачких прелаза нису
прилагођене за кретање уз помоћ инвалидских колица, или је изградња рампи за
инвалидска колица изведена само на појединим пешачким прелазима. Постоје и
позиције на којима су изграђене рампе за инвалидска колица на почетку и на крају
пешачког прелаза, при чему не постоји рампа на разделном острву које је изграђено
на средини коловоза. У овим случајевима дешавају се изузетно опасне ситуације,
јер се особе које се крећу инвалидским колицима крећу до врха разделног острва,
обилазе га и настављају кретање ка другој страни улице. Овакав начин кретања је
изузетно опасан јер долазе у директан конфликт са возилима која се на раскрсници
крећу у истој фази са пешацима. Осим особа које се крећу уз помоћ инвалидских
колица, веома чест случај је да се на исти начин крећу и мајке које гурају колица са
децом. Није редак случај, чак и у најужем центру града, да је кретање пешака
отежано, а њихова безбедност угрожена због постојања стабла или других објеката
на тротоару или разделном (дирекционом) острву.
2.2.2. Пасареле
У граду Београду постоји преко 15 већих пешачких пасареала, од којих је 5
пасарела изграђено у последњих 5 година.
Денивелација представља најбезбеднији начин решавања конфликта на местима
укрштања пешачког и моторног саобраћаја. Изградња пасарела је вршена на
најоптерећенијим саобраћајницама, као што је Аутопут Е70 или Новосадски
аутопут, али је највећи број пешачких пасарела изграђен на државним путевима,
углавном на позицијама на којима се попречни профил коловоза састоји од две
саобраћајне траке. У таквим ситуацијама је немогуће поставити пешачку заштитну
ограду на средини коловоза која би пешаке приморала да за прелазак улице користе
пасарелу, већ је то препуштено њиховој вољи. При томе је практично веома тешко
успоставити контролу поштовања прописа од стране пешака. (Законом о
безбедности саобраћаја на путевима Чл. 96 Став 3. ''На путу са пешачким прелазом,
или посебно изграђеним прелазом односно пролазом за пешаке, пешак је дужан да
се при прелажењу пута креће тим прелазом, односно пролазом, ако они нису од њега
удаљени више од 100 метара).
Под претпоставком да је ширина коловоза око 7 метара, дужина кретања пешака
у случају коришћења пасареле, је најмање 3 пута већа, а време за потребно за
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прелазак на другу страну улице и преко 10 пута. Напор савлађивања успона на
степеништима, изузетно је значајан као фактор који утиче на доношење одлуке о
коришћењу пасареле.
Пасареле представљају изузетно некомфорно решење и за стара лица, лица која
се крећу уз помоћ ортопедских помагала, слепа и слабовида лица, односно лица која
се крећу уз помоћ паса. Такође је веома тешко, коришћење пасарела за родитеље
који гурају дечја колица, па чак и за особе које носе тежи терет.
Посебан проблем, чак и код наткривених пасарела, представљају екстремни
временски услови, јак ветар, снег и ледена киша, који за већину корисника пасарела
представљају велики проблем. Није занемарљив ни осећај личне безбедности
приликом коришћења пасарела, посебно када су у питању деца, стара и немоћна
лица и жене, а проблем је посебно изражен у току вечери и ноћи уколико пасарела
није осветљена.
Консутрукција пасарела, односно носећи стубови и степеништа, поред
наведених недостатака представљају и опасну бочну сметњу у случају излетања
возила са коловоза. Сама конструкција сужава видно поље, односно визуру возача,
стварајући ефекат тунела. Имајући у виду наведене недостатке, свака појава пешака
на коловозу у зони пасареле представља нарочито опасну ситуацију, посебно због
тога што возач (има право да) не очекује пешака, сужено му је видно поље, а простор
испод пасареле није осветљен. Уз сва наведена ограничења у коришћењу, зоне
пасарела представљају потенцијално изузетно опасна места за пешаке.
Намерно изостављене, а по степену недоступности и угрожености, на првом
месту свакако се налазе особе које за кретање користе инвалидска колица. Наиме,
осим недоступности саме пасареле, која је по правилу изграђена на месту на коме је
изражена потреба за преласком улице и сама конструкција пасареле је веома често
заштићена еластичном одбојном оградом која лицима која се крећу уз помоћ
инвалидских колица онемогућава приступ коловозу.
Тиме је направљен апсурд да је особама које се крећу уз помоћ инвалидских
колица и којима је неопходно олакшати кретање, оно заправо отежано. Осим што
нису у могућности да користе пасарелу, онемогућен им је приступ пешачком
прелазу који су до изградње пешачке пасареле користили заједно са осталим
пешацима. Алтернативна позиција за прелазак улице није обезбеђена, због чега су
приморани да улицу прелазе на првом погодном месту, где их возачи не очекују, а
у складу са законом нису у обавези да им уступе првенство пролаза, што резултира
изузетно високим степеном угрожености особа које се крећу уз помоћ инвалидских
колица. Дословно тумачећи члан 96. прелазак улице за особе које за кретање користе
инвалидска колица, без кршења Закона, могуће је извести тек на позицији која је на
растојању не мањем од 100 метара од пасареле. Крајњи исход наведених проблема
представља недоступност великог броја садржаја, укључујући и оне који су
неопходни за живот лица са инвалидитетом, односно додатно смањен ионако низак
квалитет живота, а посебно смањена безбедност у саобраћају.
Декларативна политика доступности свих садржаја односно објеката
подразумева предузимање мера да се приликом пројектовања и изградње нових
јавних објеката примењују стандарди којима ће се омогућити равноправно
коришћење свих садржаја особама које се крећу уз помоћ инвалидских колица.
Такође, приликом реконструкције постојећих јавних објеката неопходно је водити
рачуна о изградњи елемената неопходних за неометано кретање особа са
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инвалидским колицима, као и интервентним мерама којима се може локално
поправити доступност објеката у некој зони.
Сагласно томе, апсолутно је неприхватљиво да се приликом изградње нових
објеката којима је сврха побољшање квалитета услуге свим корисницима објекта
(па и јавног пута) квалитет услуге побољшава, док се најугроженијој категорији
корисника (учесника у саобраћају) квалитет услуге (доступност и безбедност)
драстично погоршава.
2.2.3. Подземни пешачки прелази
У ужем делу Београда и на Новом Београду, постоје подземни пешачки прелази
на следећим позицијама:
• Аутокоманда (подземни пролаз у Јужном булевару, Булевару
ослобођења код ресторана ''Франш'' и код Железничке станице
''Карађорђев парк''),
• Теразије (подземни пролази код раскрснице са Булеваром краља
Александра, код Хотела Москва и Балкан, код палате ''Албанија''),
• Нушићева улица, подземни пролаз испод Дечанске,
• подземни пешачки прелаз испод Рузвелтове улице, у оквиру Ж.С.
''Вуков споменик''.
• Булевар Војводе Мишића, подземни пролаз код ''Београдског сајма''
• Булевар Михаила Пупина, подземни пролаз код Милентија Поповића и
ТЦ ''Ушће''.
Поред ових подземних пролаза, у чијој близини не постоје алтернативни
пешачки прелази, постоје и подземни пролази:
• У Пожешкој улици, код раскрснице са Паштровићевом,
• на Зеленом венцу, подземни пролаз,
• На Ибарској магистрали, Мељак код скретања за Баћевац.
Проблеми у кретању, односно доступности поменутих подземних пешачких
прелаза, на сличан начин као и код пешачких пасарела отежавају кретање особа које
се крећу уз помоћ инвалидских колица, а посредно додатно угрожавају безбедност
поменуте категорије учесника у саобраћају.
У току 2011. године Секретаријат за саобраћај је урадио пројекат ''Слободно
кретање особа са инвалидитетом'', са циљем да се олакша кретање особама са
инвалидитетом а и другима који имају трајне или повремене потешкоће у кретању.
Тада су уграђене подизно–спуштајуће платформе, а као саставни део пратеће
опреме уграђене су и сигурносне камере како би се спречило ошетећење од стране
вандала. Екпслоатација је показала да поменуто решење није задовољавајуће а
тренутно изузетно лоше стање поменуте опреме, као и искуства корисника
потврђују неопходност проналажења ефикаснијег решења.
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3.

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ДОСТУПНОСТИ И
БЕЗБЕДНОСТИ ОСОБА КОЈЕ СЕ КРЕЋУ ПОМОЋУ ИНВАЛИДСКИХ
КОЛИЦА

И поред тога што би, због просторног раздвајања пешака и моторних возила,
требало да представљају саобраћајно најбезбедније позиције на уличној мрежи,
наведени проблеми у доступности и безбедности пешака, а посебно особа које за
кретање користе инвалидска колица, указују на чињеницу да је неопходно пронаћи
модалитете за побољшање доступности и безбедности у зонама у којима постоје
пешачки подземни пролази и пешачке пасареле.
3.1.

Пешачки прелаз за лица која се крећу уз помоћ инвалидских колица

Постојећим решењима у Правилнику о саобраћајној сигнализацији којим је
предвиђено поред стандардног знака за пешачки прелаз (III-6) увођење нових
знакова III-5 и III-7.
Знак „прелаз бициклистичке стазе преко коловоза” (III-5) који означава место
на коме се налази прелаз бициклистичке стазе преко коловоза;

Слика 1. III-5

Слика 2. III-7

Знак „пешачки прелаз и прелаз бициклистичке стазе преко коловоза” (III-7)који
означава место на коме се налази пешачки прелаз и прелаз бициклистичке стазе
преко коловоза;
Аналогно сигнализацији дефининсаној у Правилнику, предлаже се решење
изгледа вертикалног саобраћајног знака за обележавање пешачког прелаза за лица
која се крећу уз помоћ инвалидских колица.

Слика 3. III-6.1

Вертикални саобраћајни знак (III-6.1), у комбинацији са хоризонталном ознаком
пешачког прелаза, користио би се за обележавање прелаза искључиво за особе које
се крећу уз помоћ инвалидских колица. Овакви прелази би се уређивали у
непосредној близини подземних пролаза или пасарела на растојању које омогућује
одговарајућу прегледност, односно испуњава остале критеријуме безбедности.
Тиме би се, уз одговарајуће грађевинске интервенције (уређење стазе односно
тротоара и изградња рампи) особама које се крећу уз помоћ инвалидских колица,
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макар делимично, надокнадила неприступачност подземног пролаза или пасареле и
садржаја у зони атракције.
Такође, имајући у виду чињеницу да је на месту на коме је изграђена пасарела
или подземни пролаз по правилу постојао пешачки прелаз, као најкраћа веза према
центрима атракције (јавни превоз, трговински објекти, јавне службе, паркови и
остали садржаји) на овај начин би се омогућила алтернативна позиција за прелазак
улице.
3.2.

Семафоризовани пешачки прелаз за особе којe се крећу уз помоћ
инвалидских колица

Идеја за решавање проблема је резултат претходних искустава и промишљања
на тему побољшања услова доступности и безбедности особа које се крећу уз помоћ
инвалидских колица, али је приликом доношења одлуке да се приступи
конкретизацији идеје, изради рада и стварању услова за реализацију на терену,
претрагом светских искустава утврђено да слична решења већ постоје (једини
пронађен сличан пример Џакарта, Индонезија), што је само појачало уверење да је
идеја добра и да треба наставити са реализацијом до краја.
3.3.

Предлог позиције за уградњу првог семафоризованог пешачког прелаза
за особе које се крећу уз помоћ инвалидских колица

Семафоризовани пешачки прелаз за особе које се крећу уз помоћ инвалидских
колица у Коларчевој улици, код палате ''Албанија''.
У основи идеје је постављање семафоризованог пешачког прелаза намењеног
искључиво особама која се крећу уз помоћ инвалидских колица.
3.3.1.

Технички опис:
•

•
•
•
•
•

први семафоризовани прелаз за особе које се крећу уз помоћ
инвалидских колица, би био постављен у Коларчевој улици тако да
омогући прелаз oсобама која се крећу уз помоћ инвалидских колица од
Теразија према пешачкој зони у Кнез Михајловој улици,
семафорски уређај би радио са најавом преласка особе која се креће уз
помоћ инвалидских колица,
семафорска опрема, се не разликује од стандардне семафорске опреме,
пешачка лантерна би на светлима уместо симбола ''пешака'' имала
симбол особе која се креће уз помоћ инвалидских колица,
семафорски уређај би радио са најавом односно блинкајућим зеленим
светлом за возаче, пре укључења црвеног светла,
пешачки прелаз, хоризонтална озанака и вертикални саобраћајни знак
би били следећих димензија: Ширина пешачког прелаза 3 метра, дужина
варира од дужине улице. Вертикални саобраћајни знак је аналогно
вертикалном саобраћајном знаку означени пешачки прелаз (III-6) плави
знак беле основе пиктограмом V-25.6 уместо пешака.
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•
•

уместо тастера за најаву пешака најава би се вршила уз помоћ читача
персонализованих и неперсонализованих смарт картица,
картице за најаву би у случају злоупотребе или истека периода на који
су издате могле бити поништене.

У развијеним земљама постоје различити типови најаве преласка старих и
хендикепираних лица, а основна идеја је да се продужи време за прелазак улице.
Постојећи системи са најавом преласка старих и хендикепираних лица, односно
корекција рада семафорског уређаја, потврђују да је предложени принцип најаве
могуће применити и за најаву преласка улице за особе које за кретање користе
инвалидска колица.
Разлози за овакав начин израде картице су следећи:
• да се картице једном годишње на захтев поднет од стране корисника
обнављају,
• картице се у оквиру политике побољшања доступности и бриге о
посетиоцима могу, без надокнаде, издавати на аеродрому, или на другим
пунктовима гостима Београда, са временски ограниченим роком
трајања, према дужини трајања посете наведеној у захтеву посетиоца.
Предности:
• имајући у виду релативно мали број особа које се крећу уз помоћ
инвалидских колица, као и релативно мању мобилност, уградња
поменутих семафоризованих пешачких прелаза намењених искључиво
њима не би имала значајнији утицај на смањење проточности на
позицији на којој се семафор постави,
• цена коштања приликом уградње оваквих пешачких прелаза у односу на
различите врсте платформи и других техничких решења је знатно нижа
и једноставнија јер се ради о незнатно визуелно измењеној стандардној
светлосној сигнализацији на пешачким прелазима,
• у складу са тим су трошкови за одржавање и обезбеђивање би били
значајно нижи јер се ради о стандардној опреми којом располаже
управљач пута, а одржавање је једноставније и јефтиније јер није
неопходна набавка специјализованих делова и ангажовање стручњака
специјалиста за одржавање платформи,
• доступност, комфор и време за прелазак улице су неупоредиво на страни
предложеног техничког решења у односу на подземни пешачки прелаз
са платформом или пасарелу.
Недостаци:
• непостојање законске регулативе, односно потпуне заснованости
решења на Закону о безбедности саобраћаја на путевима и Правилнику
о саобраћајној сигнализацији и стандардима.
• неопходност развоја модификованог система најаве преласка улице
смарт картицом која би била персонализована или неперсонализована,
односно свака особа која се креће уз помоћ инвалидских колица добила
би смарт картицу. Тиме би се избегла могућност активирања од стране
других учесника у саобраћају.

302

11. МеђународнаКонференција
„Безбедностсаобраћаја у локалнојзаједници“, Србија, ВрњачкаБања, 13 – 16. април 2016.

4.

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА И ПРАВИЛНИКА О САОБРАЋАЈНОЈ
СИГНАЛИЗАЦИЈИ

4.1.

Закон о безбедности саобраћаја на путевима

У Закону о безбедности саобраћаја на путевима су дефинисани следећи појмови:
• ''Пешачки прелаз је означени део коловоза намењен за прелазак пешака
преко коловоза.''
• ''Пешак је лице које се креће по путу, односно које по путу сопственом
снагом вуче или гура возило, ручна колица, дечје превозно средство,
колица за немоћна лица или лице у дечјем превозном средству или
лице у колицима за немоћна лица које покреће сопственом снагом или
снагом мотора или лице које клизи клизаљкама, скијама, санкама или се
вози на котураљкама, скејтборду и сл.''
Предлог: Неопходно је прецизирати да је пешак и ''особа која за кретање
користи инвалидска колица''.
4.2.

Правилник о саобраћајној сигнализацији

Слика 4. III-6

У Правилнику о саобраћајној сигнализацији је дефинисан знак ''пешачки прелаз''
(III-6), који означава место на коме се налази пешачки прелаз.
Предлог: Додати варијанту знака намењену за обележавање пешачког прелаза
за особе које за кретање користе инвалидска колица.

Слика 5. III-6.1

4.3. Семафори за регулисање кретања пешака
За регулисање кретања пешака употребљавају се семафори за давање светлосних
саобраћајних знакова црвеним и зеленим светлима, којима може бити придодат
уређај за давање звучних сигнала или уређај за одбројавање преосталог времена
чекања.
Аналогно решењу за бициклисте, предлаже се увођење семафора за особе које
се крећу уз помоћ инвалидских колица
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Слика 6. Семафор за давање светлосних саобраћајних знакова црвеним и зеленим
светлима VI-6.1

Предлог: За регулисање кретања пешака који за кретање користе инвалидска
колица употребљавају се семафори за давање светлосних саобраћајних знакова
црвеним и зеленим светлима.

Слика 7. Семафор за давање светлосних саобраћајних знакова црвеним и зеленим
светлима VI-6.2 – намењен особама које се крећу уз помоћ инвалидских колица

5.

ЗАКЉУЧАК

Податак да, само у Београду, живи преко 10.000 особа које за кретање користе
инвалидска колица, указује на неопходност интензивне, систематичне изградње
нових и адаптације постојећих саобраћајних површина у циљу стварања услова за
приступ саобраћајним површинама и безбедно учешће у саобраћају ове категорије
пешака. Предложено саобраћајно решење, осим потенцијалне практичне
применљивости, има за циљ да пажњу стручне јавности и доносилаца одлука усмери
ка решавању проблема кретања особа са инвалидитетом. Свеобухватност и
систематичност приступа поменутој проблематици је неопходна и због чињенице
да је, за успешну реализацију кретања инвалидским колицима до жељене
дестинације, неопходно обезбедити непостојање препрека у континуитету, јер ако
на путу постоји само једна непрелазна препрека, обесмишљено је постојање,
односно изграђеност свих елемената који омогућавају доступност на остатку пута.
6.

ЛИТЕРАТУРА
[1] Закон о безбедности саобраћаја на путевима (2009), Службени гласник Републике
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304

11. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“
Srbija, Vrnjačka Banja, Hotel Zvezda,
13-16. april 2016.

11th International Conference
“Road Safety in Local Community”
Serbia, Vrnjacka Banja, Hotel Zvezda,
April 13 – 16, 2016.

BRZINA STARIJIH PEŠAKA NA URBANIM RASKRSNICAMA
OLDER PEDESTRIANS SPEED ON URBAN CROSSINGS
Ana Trpković1, Marina Milenković2, Branimir Stanić3, Draženko Glavić4
Rezime: Promena demografske starosne strukture stanovništva predstavlja još jedan u nizu
globalnih izazova sa kojima se susreće savremeni svet. Zvanični statistički podaci ukazuju na
činjenicu da se populacija starijih ljudi veoma brzo uvećava, pa se prema prognozama očekuje da
će već 2030. godine svaki peti stanovnik biti stariji od 65 godina. Imajući u vidu činjenicu da ova
starosna kategorija predstavlja najranjiviju grupu korisnika saobraćajnog sistema, jasno je da su
promene nužne i opravdane. Sa aspekta bezbednosti, kao najosetljiviji, ističu se stariji pešaci. Oni
predstavljaju polovinu ukupnog broja smrtno stradalih učesnika u saobraćaju ove starosne
kategorije, a najveći broj nezgoda dogodi se na pešačkim prelazima ili u njihovoj neposrednoj
blizini. Prema rezultatima istraživanja koja su sprovedena širom sveta brzina kretanja ove grupe
korisnika je značajno manja u odnosu na ostalu populaciju, a razlikuje se i po starosnim kategorijama
(u okviru same grupe) i po polu. Brzina seniora pešaka može značajno uticati na mogućnost njihovog
bezbednog prelaska saobraćajnice, pa su u tom smislu sprovedena i istraživanja u lokalnom
okruženju sa ciljem utvrđivanja vrednosti ovog pokazatelja, kao i usklađenost rada postojećeg
sistema sa dobijenim rezultatima. U radu će biti dat kratak pregled dosadašnjih istraživanja i njihovih
rezultata u vezi sa temom. Takođe, biće prikazana sprovedena istraživanja na terenu i njihovi
rezultati, kao i poređenje sa svetskom praksom, kao i analiza i diskusija rezultata. U zaključku je
ukazano na neophodnost uključivanja potreba ove grupe korisnika i iznalaženje izbalansiranog
odnosa između bezbednog i efikasnog, u okviru projektovanja i upravljanja saobraćajnim sistemom.
Ključne reči: stariji pešaci, brzina, pešački prelaz, bezbednost
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Abstract: Changes in the demographic age structure of the overall population is one of the global
challenges facing the modern world. Official statistics indicate that the population of elderly people
is rapidly increasing and it is expected that one fifth of the total population will be older than 65
years in 2030. This age group is the most vulnerable group of the transportation system users. In
terms of safety, senior pedestrians are the most sensitive. They represent half of the total number of
fatalities of road users in this age category. Also the highest number of accidents occur on, or close
to, pedestrian crossings. According to the results of studies conducted around the world, speed of
elderly is significantly lower in comparison to other users and can significantly affect their ability
for safely crossing the street. Therefore, research of walking speed of senior pedestrians were
conducted in local environments. This paper presents a brief overview of previous research and their
results related to the topic. Also, the results of the conducted research will be shown as well as their
comparison, analysis and discussion. In conclusion is stressed the need for inclusion of senior user
groups in process of finding a balanced relationship between safety and efficiency, through the
process of design and management of traffic systems.
Keywords: older pedestrians, speed, pedestrian crossing, safety

1.

UVOD

U Republici Srbiji lica starija od 65 godina čine oko 18% ukupnog stanovišta, ali i
25% od ukupnog broja poginulih lica u saobraćaju, odnosno svaki četvrti poginuli učesnik
u saobraćaju je starije lice. Kada se uzme u obzir ukupan broj poginulih lica starijih od 65
godina, u odnosu na veličinu te populacije, rizik smrtnog stradanja starijih lica je više od
50% veći od prosečnog rizika stradanja, posmatrano za celu populaciju stanovništva
(ABS, 2015).
Na osnovu statističkih pokazatelja bezbednosti saobraćaja u Srbiji, lica starija od 65
godina u saobraćaju najviše smrtno stradaju kao pešaci (49%). Prema zvaničnom izveštaju
Agencije za bezbednost saobraćaja, u kome je izvršena analiza stradanja pešaka u
saobraćaju, utvrđeno je da najveći rizik stradanja u saobraćaju imaju pešaci starosti od 65
godina (Slika 1).

Slika 1. Prosečne vrednosti javnog rizika stradanja pešaka, po starosnim kategorijama i polu, za
period 2010-2014 (ABS, 2015)

U istraživanju, koje je sprovedeno na Novom Zelanadu, utvrđeno je da rizik
učestvovanja u saobraćajnoj nezgodi prilikom prelaska ulice raste sa godinama, posebno
nakon 79 godina i da rizik smrtnog stradanja u saobraćajnoj nezgodi raste naglo nakon 60
godina i veoma naglo nakon 70 godina. Povrede koje starije osobe zadobiju u saobraćajnoj
nezgodi su mnogo teže nego za mlađe osobe (Keall, 1995).
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Nezgode u kojima učestvuju stariji pešaci su češće u gradskim sredinama (Transport
Canada, 2001) i na raskrsnicama (e.g. Hauer, 1988; OECD, 1970). Zegeer et al. (1993a,b;
1994) su takođe utvrdili da su stariji pešaci previše zastupljeni u nezgodama na
raskrsnicama, posebno na onim raskrsnicama na kojima je vozilima dozvoljeno da izvrše
manevar tokom zelenog signalnog pojma za pešake i na lokacijama na kojima je dužina
prelaza velika.
Zadatak pešaka prilikom prelaska ulice može se opisati sledećim procesima: čekanje,
percepcija, detekcija, kognicija, izbor, akcija i reakcija. Oštećenja u slušnom i vidnom
procesu, motornim funkcijama, i kogniciji mogu da otežaju proces prelaska ulice na
raskrsnicama za starije pešake (Gates et al 2006).
Jedan od glavnih razloga zašto su stariji pešaci (starosti preko 65 godina) češće
zastupljeni u saobraćajnim nezgodama, u odnosu na mlađe pešake, odnosi se na brzinu
kretanja starijih pešaka prilikom prelaska ulice. Generalno, stariji pešaci hodaju sporije u
odnosu na mlađe pešake. Srednja brzina hodanja starijih pešaka (starosti 65 i više godina)
varira među studijama od 0,97 m/s do 1,4 m/s, a 15. percentil brzine hodanja iznosi od
0,67 m/s do 1,2 m/s (Stollof et al., 2007). Griffiths et al. (1984) su utvrdili da prosečna
brzina pešaka prilikom prelaska ulice na nesignalisanim raskrsnicama iznosi 1,72 m/s za
mlade osobe, 1,47 m/s za osobe srednjih godina i 1,16 m/s za starije osobe. Knoblauch et
al. (1996) su utvrdili da prosečna brzina mlađih pešaka iznosi 1,51 m/s, a starijih 1,25
m/s. Oni su takođe utvrdili da 15. percentil brzine za starije pešake iznosi 0,97 m/s. Iain
York et al. (2011) su analizirajući brzinu kretanja pešaka pre i nakon ugradnje brojača na
8 raskrsnica došli do nalaza da su se brzine pešaka nakon postavljanja brojača povećale za
3% do 10%, u zavisnosti od lokacije. U studiji koju su sproveli Gates et al (2006) utvrđeno
je da u zajedničkom modelu, koji uključuje dve promenljive (tip raskrsnice i starost
pešaka), tip raskrsnice i brzina pešaka statistički značajno utiču na brzinu hodanja pešaka.
Stariji pešaci su hodali najsporije na nesiglanisanim raskrsnicama, dok su pešaci svih
ostalih uzrasta hodali na signalisanoj raskrsnici (Gates et al., 2006). Gates et al (2006) su
utvrdili da pešaci stariji od 65 godina imaju srednju brzinu hoda od 1,16 m/s i 15. percentil
brzine od 0,92 m/s. Za pešake svih uzrasta, srednja vrednost brzine je iznosila 1,4 m/s, a
15. percentil 1,15 m/s. Oni su utvrdili da je brzina od 1,22 m/s 58. percentil brzine hoda
za osobe starije od 65 godina, odnosno manje od polovine starijih pešaka posmatranih u
studiji će preći ulicu (završiti prelazak) na zeleno svetlo, prema signalnom planu
isprojektovanom za brzinu od 1,22 m/s. Imajući u vidu da se vrednost brzine od 1,22 m/s
najčešće koristi u modelima za proračun signalnog plana, cilj ovog rada je da se ispita
validnost (relevantnost) korišćenja vrednosti brzine od 1,22 m/s u postojećim modelima
inženjerskih proračuna.
2.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Istraživanje kretanja starijih pešaka sprovedeno je ne delu ulične mreže grada
Beograda, a u skladu sa prethodno definisanom i usvojenom metodologijom. Istraživanje
je obavljeno na deset izabranih pešačkih prelaza, na slučajnom uzorku (n=1073 pešaka) u
dva vremenska perioda (prepodnevni i poslepodnevni) u toku dana.
Izabrani pešački prelazi su locirani u blizini potencijalno atraktivnih mesta za stariju
kategoriju korisnika (65+), tj. u okolni pijaca, bolnica i kulturnih znamenitosti, a sa aspekta
bezbednosti mogu se oceniti kao potencijalno "opasni" za posmatranu starosnu kategoriju.
Lokacije snimljenih pešačkih prelaza su prikazane na Slici 1.
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Pešački prelazi su klasifikovani u pet različitih kategorija (Tabela 1). U zavisnosti od
geometrijskih karakteristika i primenjenog načina regulisanja i upravljanja saobraćajem
definisane su sledeće kategorije pešačkih prelaza: nesignalisan, signalisan, signalisan sa
brojačem, signalisan sa pešačkim ostrvom i signalisan sa brojačem i pešačkim ostrvom.

Slika 1. Lokacija prelaza na kojima je obavljeno istraživanje
Tabela 1. Klasifikacija izabranih pešačkih prelaza
TIP PRELAZA
Nesignalisan
Signalisan
Signalisan sa PCD5
Signalisan sa PO6
Signalisan sa PCD i PO

Oznaka

Naziv raskrsnice
Bul. kralja Aleksandra (presek Cvetkova pijaca)
Bulevar oslobođenja (presek Slavija)
Bul. kralja Aleksandra – G. Vučića (presek Bulevar)
Dušanova – Franscuska (presek Dušanova)
Bul. kralja Aleksandra – Vlajkovićeva (presek Bulevar)
Bulevar oslobođenja (presek Karađorđev park)
Bul. kralja Aleksandra (presek Đeram pijaca)
Bulevar oslobođenja – Pasterova (presek Pasterova)
Bul. kralja Aleksandra (presek Cvetkova pijaca)
Dušanova (presek Bajlonijeva pijaca)

Merenje je obavljeno manuelnom tehnikom prikupljanja podataka. tj. snimanjem i
beleženjem izmerenih vrednosti vremena prelaska na utvrđenim lokacijama u unapred
pripremljene brojačke obrasce. Na predmetnim lokacijama izmerene su i potrebne dužine
i snimljeni aktuelni signalni planovi.
Pored snimanja podataka o potrebnom vremenu za prelazak saobraćajnice, beleženi su
i podaci o "uspešnosti" prelaska na pešačkim prelazima. Istraživači su beležili podatak o
signalnom pojmu na pešačkom displeju na početku i na kraju kretanja svakog snimljenog
pešaka. Na ovaj način je dobijen i broj prekršioca, odnosno onih koji svoje kretanje
započinju u okviru crvenog vremenskog intervala, a pripadaju ovoj starosnoj kategoriji.
Baza je formirana u programu Microsoft Office Excel v. 2010. Podaci su analizirani u
statističkom softverskom paketu IBM SPSS Statistics v. 21, i pri tome su korišćene
standardne metode deskriptivne i analitičke statistike. Normalnost distribucije je testirana
inspekcijom histograma i Kolmogorov-Smirnov testom. Budući da raspodele svih
5
6

PCD – Pedestrian counter displey (Displej za obrojavanje vremena pešaka)
PO – Pešačko ostrvo
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neprekidnih varijabli nisu statistički značajno odstupale od normalne raspodele, korišćeni
su parametarski metodi. Za deskripciju su korišćene apsolutne (n) i relativne frekvencije
(%), a za procenu značajnosti razlike Pearson-ov χ2 test i T-test nezavisnih. Za procenu
značajnosti povezanosti korišćena je Pirsonova linearna korelacija (r), dok su za procenu
značajnosti uticaja (doprinosa pojašnjenja varijanse) korišćene jednostruka i višestruka
regresiona analiza. Prag statističke značajnosti (α) postavljen je na 5%.
3.

REZULTATI I DISKUSIJA

Rezultati ovog istraživanja su pokazali da prosečna brzina starijih pešaka prilikom
prelaska ulice iznosi 1,1 m/s, a 15 percenil brzine 0,88 m/s (Tabela 2), što je u skladu sa
navedenim stranim istraživanjima. Distribucija brzine starijih pešaka je prikazana na
Grafikonu 1. Uzimajući u obzir izgled distribucije brzine starijih pešaka (Grafikon 1),
imajući u vidu da je Kolmogorov-Smirnov testom normalnosti dobijena vrednost bliska
graničnoj vrednosti ocene normalnosti (p=0,026) i s obzirom na činjenicu da pri velikim
uzorcima distribucije teže normalnoj raspodeli, može se zaključiti da brzina pešaka ima
normalnu raspodelu.
Tabela 2. Deskriptivna statistika za brzinu pešaka

Brzina
prelaska

n

M

SD

15. Perc.

Min

Max

1073

1,1127

0,21822

0,88

0,49

1,9

Grafikon 1. Distribucija brzine

Za procenu značajnosti razlike u brzinama prelaska pešačkog prelaza pešaka muškog
i ženskog pola korišćen je T-test nezavisnih uzoraka kojim je utvrđeno da ne postoji
statistički značajna razlika u brzini starijih pešaka muškog i ženskog pola (t=-1,614;
p=0,104). U Tabeli 3 su prikazane vrednosti brzina za muškarce i žene. Pregledom
literature utvrđeno je da je brzina hoda starijih pešaka muškog pola statistički značajno
veća u odnosu na žensku populaciju iste starosne kategorije. Sprovedeno istraživanje je
delimično u skladu sa pomenutim, ali ova razlika nije statistički značajna.
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Tabela 3. Brzina starijih pešaka po polu

Brzina
prelaska

Pol

n

M

SD

Ženski

505

1,0603

0,21667

Muški

568

1,0988

0,25199

U radu je sprovedena i analiza uticaja starosti pešaka na brzinu prelaska ulice. Kako
ne bi postojala statistički značajna razlika u broju pešaka po starosnim grupama,
razmatrana je razlika u srednjoj vrednosti brzina dve grupe pešaka (od 65 do 70 godina i
preko 70 godina). T-testom nezavisnih uzoraka je utvrđeno da se pešaci starosti od 65 do
70 godina kreću statistički značajno brže prilikom prelaska ulice nego pešaci stariji od 70
godina (t=5,432; p<0,001), što je u skladu sa rezultatima stranih istraživanja. U Tabeli 4
su prikazane vrednosti brzina za pešake starosti od 65 do 70 godina, kao i za one starosti
preko 70 godina.
Tabela 4. Brzina starijih pešaka po starosnim grupama
Starosna
grupa

M

SD

65-70

1,1214

0,21267

>70

0,9903

0,24146

Brzina
prelaska

Nakon generalne analize brzine starijih pešaka (za ukupan uzorak), u radu je
razmatrana brzina starijih pešaka po različitim tipovima raskrsnica. Brzine starijih pešaka
po razmatranim tipovima raskrsnica su prikazane u Tabeli 5. Iz Tabele 5 se može videti
koliko iznose srednje vrednosti brzina, kao i 15. percentili brzina za svaki tip raskrsnice.
Posebno je važno naglasiti da dobijene vrednosti 15. percentila predstavljaju vrednosti
brzina koje treba koristiti za proračun signalnih planova za različite tipove raskrsnica.
Tabela 5. Brzine starijih pešaka po razmatranim tipovima raskrsnica
Tip raskrsnice

Brzina prelaska
n

M

Me

15. Perc.

SD

Signalisana

164

1,08

1,08

0,8177

0,22

Signalisana sa PO

247

1,22

1,17

1,0541

0,17

Signalisana sa PCD

210

1,11

1,10

0,8992

0,21

Signalisana sa PO i PCD

220

1,12

1,10

0,9112

0,21

Nesignalisana

232

1,02

,99

0,7666

0,22

Može se uočiti da su stariji pešaci najsporiji na nesignalisanim prelazima. Imajući u
vidu da nemaju ograničeno vreme za prelazak ulice, njihova brzina je najpribližnija brzini
hoda starije populacije. Na signalisanim raskrsnicama stariji pešaci su prinuđeni da svoju
brzinu prilagode preovlađujućim saobraćajnim uslovima.
Veza između dužine prelaza i brzine pešaka istražena je pomoću koeficijenta
Pirsonove korelacije (Tabela 6). Rezultati ove analize su pokazali da postoji srednja
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pozitivna korelacija između dužine prelaza i brzine pešaka, odnosno utvrđeno je da se sa
povećanjem dužine prelaza povećava brzina starijih pešaka (r=0,342; p<0,001; n=1073).
Tabela 6. Pirsanov koeficijent korelacije između dužine prelaza i brzine starijih pešaka
Dužina
prelaza
Brzina prelaska

r

0,342

p

0,000

n

1073

Kako bi se ocenio uticaj dužine prelaza na brzinu pešaka prilikom prelaska ulice
sprovedena je jednostruka regresiona analiza (Tabela 7). Dobijeni rezultati su pokazali da
je model statistički značajan (F=141,912; p<0,001). Promenljiva koja označava dužinu
prelaza daje statistički značajan doprinos objašnjenju modela (β=0,342, p<0,001).
Regresioni model objašnjava 11,6% varijanse zavisne promenljive (Adjusted R2 =0,116).
Tabela 7. Jednostruka regresiona analiza zavisnosti brzine starijih pešaka od dužine prelaza

Model
1

Nestandardizovani

Standardizovani

koeficijenti

koeficijenti

B

St. greška

(Konstanta)

0,820

0,025

Dužina prelaza

0,018

0,001

t

p

32,380

0,000

11,913

0,000

Beta
0,342

U radu je potom ispitivana veza između odnosa dužine trajanja pešačkog zelenog
svetla i dužine ciklusa, u daljem tekstu (g/C) i brzine pešaka (Tabela 8). Rezultati su
pokazali da postoji statistički značajna negativna povezanost između odnosa g/C i brzine
pešaka, odnosno utvrđeno je da se sa smanjenjem odnosa g/C povećava brzina pešaka i
obrnuto (r=-0,245; p<0,001). Jačina veze između odnosa g/C i brzine pešaka je slaba.
Tabela 8. Pirsanov koeficijent korelacije između odnosa g/C i brzine starijih pešaka
g/C

Brzina prelaska

r

-0,245

p

0,000

n

1073

Kako bi se ocenio uticaj odnosa g/C na brzinu pešaka prilikom prelaska ulice
sprovedena je jednostruka regresiona analiza (Tabela 9). Rezultati pokazuju da je dobijeni
model statistički značajan (F=68,236; p<0,001). Promenljiva koja označava odnos g/C
daje statistički značajan doprinos objašnjenju modela, odnosno utvrđeno je da odnos g/C
statistički značajno utiče na brzinu pešaka (β=-0,245, p<0,001). Regresioni model
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objašnjava svega 5,9% varijanse zavisne promenljive, jer prilagođeni koeficijent
determinacije iznosi Adjusted R2 =0,059.
Tabela 9. Jednostruka regresiona analiza zavisnosti brzine pešaka od odnosa g/C
Nestandardizovani

Standardizovani

koeficijenti

koeficijenti

Model

1

B

St. greška

(Konstanta)

1,179

0,010

g/C

-0,158

0,019

T

p

114,176

0,000

-8,260

0,000

Beta
-0,245

Nakon sprovedenih jednostrukih analiza sprovedena je višestruka regresiona analiza,
kako bi se utvrdio zajednički uticaj dužine prelaza i odnosa g/C na brzinu pešaka (Tabela
10). Dobijeni model je statistički značajan (F=86,417; p<0,001). U zajedničkom modelu i
dužina prelaza i odnos g/C daju statistički značajan doprinos objašnjenju modela
(β=0,295; p<0,001 i β=-0,156; p=0,014). Regresioni model je poboljšan i nakon uvođenja
promenljive koja označava odnos g/C model objašnjava 13,7% varijabilnosti zavisne
promenljive (R2=0,137). Analizirajući vrednosti standardizovanih beta koeficijenata može
se zaključiti da je uticaj dužine prelaza na brzinu pešaka veći nego uticaj odnosa g/C.
Tabela 10. Višestruka regresiona analiza zavisnosti brzine starijih pešaka od dužine prelaza i
odnosa g/C
Nestandardizovani

Standardizovani

koeficijenti

koeficijenti

Model

1

t

p

30,527

,000

B

St. greška

Beta

(Konstanta)

0,903

0,030

Dužina prelaza

0,015

0,002

0,295

9,919

,000

g/C

-0,101

0,019

-0,156

-5,237

,000

U radu je takođe razmatrana uspešnost prelaska pešaka po razmatranim tipovima
raskrsnica. U okviru ovog rada, uspešan prelazak je definisan kao prelazak kod koga je
pešak započeo i završio kretanje u okviru istog zelenog signalnog pojma. U Tabeli 11 su
prikazani rezultati koji ukazuju na procenat pešaka koji su uspešno prešli ulicu (započeli
prelazak na zeleno i završili na zeleno) u zavisnosti od tipa raskrsnice. Iz tabele se može
videti da su najuspešniji bili pešaci na signalisanim raskrsnicama sa brojačem, zatim
pešaci na signalisanim raskrsnicama sa ostrvom, a potom pešaci na raskrsnicama i sa
brojačem i sa ostrvom. Najmanje uspešni su bili pešaci na klasičnim signalisanim
raskrsnicama. Ova razlika u uspešnosti prelaska pešaka po razmatranim tipovima
raskrsnica je bila statistički značajna (χ2=378,721; p<0,001). Iz Tabele 11 se takođe može
videti da su stariji pešaci najviše prekršaja načinili na signalisanim raskrsnicama sa
ostrvom i na signalisanim raskrsnicama i sa ostrvom i sa brojačem. Ovaj podatak je
naročito značajan sa aspekta bezbednosti, jer može ukazati i na moguće razloge
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preduzimanja nedozvoljenih akcija prelaska, a samim tim može se razmišljati i o
odgovarajućim merama za sprečavanje ovog ponašanja.
Tabela 11. Uspešnost prelaska ulice starijih pešaka po razmatranim tipovima raskrsnica
Uspešnost prelaska

4.

Započeo na
zeleno i završio
na zeleno

Započeo na
zeleno i završio
na trepćuće

Započeo na
zeleno i završio
na crveno

Prekršaj

%

%

%

%

Signalisana

12,2%

39,0%

42,7%

6,1%

Signalisana sa PO

40,5%

19,4%

23,1%

17,0%

Signalisana sa PCD

82,4%

5,2%

7,1%

5,2%

Signalisana sa PO i
PCD

18,3%

3,7%

61,6%

16,4%

ZAKLJUČAK

Brzina kretanja pešaka je jedan od najvažnijih projektnih i operativnih parametara koji
mogu da utiču na konflikte između vozila i pešaka, bezbednost pešaka, i nezgode na
raskrsnicama. Svim pešacima, a posebno starijim treba obezbediti dovoljno vremena da
mogu bezbedno preći ulicu.
Rezultati ovog istraživanja su pokazali da prosečna brzina starijih pešaka prilikom
prelaska ulice iznosi 1,1 m/s, a 15. percentil njihove brzine ima vrednost 0,88 m/s.
Dobijeni rezultati u skladu su sa svetskom istraživačkom praksom i potvrđuju
neophodnost ispitivanja validnosti uobičajeno korišćenih vrednosti brzina pešaka u
postojećim modelima. U tom smislu, može se zaključiti da se prikazani rezultati mogu
uopštavati i vrednosti 15-og percentila brzine posmatrane kategorije uzeti kao relevantne
u postupcima inženjerskih proračuna. Dobijeni rezultati ukazuju na potrebu za primenom
odgovarajućih inženjerskih mera kojima bi se omogućio bezbedniji prelazak starijih
pešaka. U zavisnosti od tipa raskrsnica, različite su i mere koje bi mogle biti primenjene.
Na svim tipovima signalisanih raskrsnica, može se preporučiti da se u proračunima
upravljačkih parametara raskrsnice vrednosti brzina koriguju u skladu sa dobijenim
rezultatima i diskusijom. Kako je u radu pokazano, najbezbednije i najkomfornije za
starije pešake su raskrsnice opremljene PCD uređajima. U tom smislu implementacija
brojača može se smatrati adekvatnom i dobrom merom na mestima sa povećanim učešćem
starijih. Takođe, moguća je i primena personalizovanih kartica za ovu starosnu kategoriju
za dobijanje dodatnog zelenog vremena na svim signalisanim raskrsnicama. Posebnu
pažnju potrebno je usmeriti na nesignalisane prelaze gde neophodno primeniti
infrastrukturna i/ili upravljačka unapređenja: primena različitih boja i materijala,
platformi, nestandardne vertikalne signalizacije, fluorescentnih zastavica za pešake,
upozoravajućeg svetlosnog signala, itd. Sve navedene mere imaju za cilj prilagođavanje
postojećih saobraćajnih uslova svim korisnicima i podizanje opšteg nivoa bezbednosti na
urbanoj mreži.
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U okviru lokalne zajednice potrebno je definisati lokacije na kojima postoji povećano
učešće starije populacije i u skladu sa prethodno navedenim preduzeti adekvatne mere.
Preporuka je da se u skladu sa dobijenim rezultatima, ali i drugim relevantnim
parametrima pristupi izradi uputstva sa alatima koje bi lokalna zajednica mogla primeniti.
5.
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PLANOVI ZA PODIZANJE RAZINE SIGURNOSTI CESTOVNOG
PROMETA U SKLOPU REDOVNOG ODRŽAVANJA CESTA
ROAD SAFETY PLANS AS PART OF REGULAR ROAD
MAINTENANCE
Goran Radosović1, Marko Ševrović2, Davor Brčić 3, Bojan Jovanović4
Rezime: U ovome radu prikazani su osnovni koraci razvoja planova investiranja za podizanje razine
sigurnosti cestovnog prometa u sklopu redovnog održavanja cesta. Kako bi se osigurao kvalitetan i
ekonomski učinkovit sustav održavanja cesta potrebno je razviti odgovarajući plan investiranja u
provođenje mjera sanacije te ga integrirati u postojeći model redovitog održavanja cestovne mreže
čime će se osigurati detekcija kritičnih elemenata cestovne mreže te optimalna alokacija raspoloživih
novčanih sredstava u provođenje odgovarajućih mjera sanacije radi postizanja maksimalnog
smanjenja broja prometnih nesreća sa smrtno stradalim i teško ozlijeđenim osobama te pratećih
eksternih troškova. Rangiranjem utvrđenih opasnih mjesta na temelju utvrđenih vrijednosti omjera
koristi i troškova moguće je utvrditi prioritete za provođenje definiranih mjera sanacije na pojedinim
segmentima promatrane cestovne mreže. Na takav se način osigurava da se raspoloživa novčana
sredstava prvenstveno iskoriste za sanaciju kritičnih elemenata cestovne mreže, dok se preostala
opasna mjesta saniraju u sekundarnoj fazi procesa održavanja. Ovakav pristup osigurava postizanje
optimalnog iskorištenja trenutno raspoloživih novčanih sredstva sa maksimizacijom relevantnih
sigurnosnih parametara cestovne mreže i minimizacijom troškova generiranih nastankom prometnih
nesreća i ostalih incidentnih situacija u cestovnom prometnom sustavu.
Ključne reči: sigurnost cestovnog prometa, planovi, sanacija opasnih mjesta, analiza troškova i
koristi,
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Abstract: In this paper the basic steps in the development of the safe road investment plans as a part
of regular road maintanance process is shown. In order to assure high-quality and economicaly
effecient road maintanance system, it is neccessary to develop appropriate investment plan with
defined countermeasures for road network rehabilitation and to incorporate this plan in the existing
road network maintenance model. This will enable the detection of critical elements on the observed
road network and optimal alocation of available resources in the implementation of appropriate
countermeasures in order to achieve maximum reduction of fatal and serious traffic acidents and
related external costs. By ranking determined dangerous locations based on calculated values of
benefit-cost ratios it is possible to determine priorites for defined countermeasures implementation
on individual road network segments. This ensures that available resources will be primary used for
the rehabilitation of critical road network elements, while the remaining less dangerous parts of the
observed road network will be rehabilitated in the secondary phase of the road maintanence process.
Such approach ensures optimal utilization of currently available resources with maximization of
relevant road network safety parameters values and minimization of costs which are generated as a
result of traffic accident occurence and other incidental sittuations in road transport system.
Keywords: Black Spot Rehabilitation, Road Safety Investment Plans, Cost-Benefit Analysis,
Traffic Safety

1.

UVOD

Postojeći sustav održavanja cestovne mreže obuhvaća provođenje velikog broja
aktivnosti koje uključuju radove na popravku, obnavljanju, čišćenju i rekonstrukciji
elemenata cestovne infrastrukture. Održavanje cestovne mreže uključuje radove na
kolniku, sustavu odvodnje, u tunelima, mostovima, bankinama, usjecima, nasipima,
potpornim i obložnim zidovima, rubnjacima, prometnoj signalizaciji i opremi, uređenju
cestovnog zemljišta te osiguranju prohodnosti cesta u zimskim uvjetima.
Neadekvatno, nekvalitetno i neredovito održavanje postojeće cestovne mreže direktno
uzrokuje povećanje rizika od nastanka prometnih nesreća. Velika oštećenja na kolniku
(rupe i pukotine), oštećena ili krivo postavljena vertikalna prometna signalizacija, loša
kvaliteta oznaka na kolniku, loša osvijetljenost ceste i ostale vrste oštećenja i nedostataka
na elementima cestovne infrastrukture i opreme ceste značajno utječu na razinu sigurnosti
u prometu. Kako bi se svi segmenti postojeće cestovne mreže dugoročno održali na
prihvatljivoj razini sigurnosti potrebno je izdvojiti velika financijska sredstva u održavanje
cestovne mreže radi provođenja odgovarajućih mjera sanacije. Budući da su raspoloživa
financijska sredstva namijenjena za održavanje cestovne mreže ograničena, potrebno je
identificirati kritične komponente održavanja i intenzitet njihovog negativnog utjecaja na
sigurnost u cestovnom prometu kako bi se što preciznije utvrdile adekvatne mjere sanacije
i prioritet njihovog provođenja. Redovitom, kvalitetnom i organiziranom provedbom
utvrđenih mjera sanacije značajno bi se smanjio rizik od nastanka prometnih nesreća sa
smrtno stradalim i teško ozlijeđenim osobama.
Kako bi se osigurao kvalitetan i ekonomski učinkovit sustav održavanja cesta potrebno
je razviti odgovarajući plan investiranja u provođenje mjera sanacije te ga integrirati u
postojeći model redovitog održavanja cestovne mreže čime će se osigurati detekcija
kritičnih elemenata cestovne mreže te optimalna alokacija raspoloživih novčanih
sredstava u provođenje odgovarajućih mjera sanacije radi postizanja maksimalnog
smanjenja broja prometnih nesreća sa smrtno stradalim i teško ozlijeđenim osobama te
pratećih eksternih troškova.
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Investicijski plan treba sadržavati detaljan popis svih potencijalno opasnih mjesta na
promatranoj cestovnoj mreži sa odgovarajućim mjerama potrebnim za njihovu sanaciju te
troškovima njihove provedbe. Troškove provedbe definiranih mjera sanacije potrebno je
usporediti sa dimenzijom novčanih koristi koje će se ostvariti u slučaju njihove provedbe.
Prioriteti u provođenju pojedinih mjera sanacije utvrđuju se na temelju izračunatih veličina
omjera koristi i troškova.
Utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera sanacije moguće je provesti na temelju
većeg broja modela odabira. Većina istraživanja temelje se na primjeni klasičnih
determinističkih modela procjene razine rizika koji utvrđuju kritične elemente cestovne
mreže (crne točke) na temelju podataka o učestalosti i gustoći prometnih nesreća na
promatranim cestovnim segmentima. (Rodrigues et al, 2015:101) Veća preciznost
procijenjenog broja prometnih nesreća unutar definiranog prognoznog razdoblja može se
postići primjenom složenijih stohastičkih modela procjenjivanja rizika koji se temelje na
primjeni različitih funkcija gustoće vjerojatnosti kako bi se pobliže opisao slučajni
karakter nastanka prometnih nesreća. (Quddus, 2008:1732; Garber, Wu, 2001) Pojedini
istraživači ističu prednosti primjene modela rangiranja temeljenih na hijerarhijskom
strukturiranju kritičnih čimbenika sigurnosti te utvrđivanju relativne važnosti (težine)
njihovog utjecaja na cjelokupnu razinu sigurnosti na promatranim segmentima cestovne
mreže. (Agarwal et al, 2013a:292) Prednost ovakvih modela prvenstveno se očituje u
činjenici da oni ne zahtijevaju podatke o broju prometnih nesreća koji često nisu dostupni
u praksi. Relativna važnost utjecaja pojedinih kritičnih čimbenika sigurnosti (broj
prometnih nesreća, uvjeti u prometnom toku, relevantne karakteristike cestovne
infrastrukture) na rezultirajuću razinu rizika može se preciznije utvrditi i primjenom AHP
metode višekriterijskog odlučivanja. (Agarwal et al, 2013b:1030)
2.

POSTOJEĆI SUSTAV ODRŽAVANJA CESTA

Održavanje cesta čini skup mjera i radnji na cestama uključujući i sve objekte i
instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti
prometa na njima. Od uprava za ceste, odgovornih za gospodarenje izuzetno vrijednom
cestovnom infrastrukturom, očekuje se da ulažu sredstva za održavanje cesta na način
kojim se postiže maksimalna korist za korisnike cesta i zajednicu. Suvremeni sustavi
gospodarenja cestama sigurno trebaju pomagati upravama u postizanju te zadaće uz
zadovoljavajući stupanj efektivnosti i efikasnosti.
Za nesmetano i sigurno odvijanje prometa, ceste trebaju biti na propisanoj tehničkoj i
uporabnoj razini. Osnovni ciljevi održavanja i zaštite cesta uključuju sprečavanje
propadanja cesta, omogućavanje sigurnog odvijanja prometa, smanjenje troškova
korisnika dobrim stanjem cesta, dovođenje cesta u projektirano stanje uzimajući u obzir
izmijenjene potrebe prometa, zaštita cesta od korisnika i trećih osoba te zaštita okoliša od
štetnog utjecaja cesta i cestovnog prometa. Planiranje održavanja cesta obavlja se na
osnovi godišnjeg plana održavanja, koji sadrži:
• Prikaz zatečenog stanja na početku planskog razdoblja;
• Održavanje stupnjeva prednosti (prioriteta) u održavanju;
• Planiranje ulaganja s obzirom na zatečeno stanje, prednosti i standard
održavanja;
• Prikaz (prognozu) stanja na osnovi zatečenoga stanja i planirana ulaganja.
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Provedba održavanja javnih cesta u Republici Hrvatskoj je u nadležnosti Hrvatskih
Autocesta i korisnika koncesije (održavanje autocesta), Hrvatskih Cesta (održavanje
državnih cesta) i županijskih uprava za ceste (održavanje županijskih i lokalnih cesta). Za
provedbu godišnjeg plana održavanja izrađuje se operativni program radova održavanja
cesta. Za održavanje cesta u zimskom razdoblju izrađuje se poseban plan rada zimske
službe. Održavanje cesta dijeli se na redovito i izvanredno održavanje. U redovito
održavanje pripadaju radovi na cestama koji se obavljaju neprekidno tijekom godine, a u
izvanredno održavanje pripadaju radovi većeg opsega, koji se dugoročnije planiraju te
radovi koji su nastali kao posljedica nepredviđenih događaja (odrona, klizišta i sl.) (Legac,
2006:141)
Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazuju da je za redovito održavanje cestovne
mreže u Republici Hrvatskoj potrebno izdvojiti 1.280 milijuna kuna godišnje, dok je za
izvanredno održavanje potrebno izdvojiti dodatnih 1.330 milijuna kuna godišnje. Dakle
za cjelokupno održavanje mreže javnih cesta u Republici Hrvatskoj potrebno je godišnje
izdvojiti oko 2.600 milijuna kuna. Budući da su trenutno raspoloživa sredstva namijenjena
za održavanje cestovne mreže ograničena, potrebno je razviti optimalni investicijski plan
sa kojim će se utvrditi odgovarajuće mjere sanacije na pojedinim segmentima cestovne
mreže te definirati prioriteti njihovog provođenja. Osim toga potrebno je nastojati da se
zadrži trend sve većeg ulaganja u održavanje postojeće cestovne mreže kako bi se
cjelokupna razina sigurnosti u cestovnom prometu podigla na zadovoljavajuću razinu. U
pogledu novog pristupa i suvremenijeg načina održavanja, gospodarenja i upravljanja
cestama potrebno je unaprjeđivati cijeli sustav: od baze podataka do zakona i regulative,
ustroja cestovnih uprava i načina financiranja. Temeljni preduvjet i polazište je u
instaliranju jedinstvenoga referentnog sustava označavanja cesta, suvremene baze
cestovnih podataka te sustava praćenja stanja cesta i građevina.
3.

UTVRĐIVANJE OPASNIH MJESTA NA CESTOVNOJ MREŽI I ODABIR
ODGOVARAJUĆIH MJERA SANACIJE

Budući da su dostupna financijska sredstva često nedostatna za provođenje kvalitetnog
održavanja svih segmenata cestovne mreže, nadležne državne institucije i organizacije
koje se bave upravljanjem, građenjem i održavanjem cestovne mreže trebaju još u fazi
planiranja provođenja intervencija na cestovnoj mreži donijeti odluku o načinu i
prioritetima ulaganja raspoloživih novčanih sredstava u sanaciju opasnih mjesta na
postojećoj cestovnoj mreži. Pri tome je prvenstveno potrebno osigurati sanaciju onih
segmenata cestovne mreže na kojima je utvrđena velika učestalost prometnih nesreća sa
smrtno stradalim i teško ozlijeđenim osobama. U slučajevima kada nema značajne razlike
između učestalosti događanja prometnih nesreća na promatranim dionicama, proces
donošenja odluke o ulaganju raspoloživih sredstava postaje složeniji budući da se radi
donošenja ispravne odluke treba razmotriti veći broj različitih varijabli kojima se opisuje
postojeće stanje cestovne infrastrukture, prevladavajući uvjeti u prometnom toku, utjecaj
okolnog područja itd.
Provođenje mjera sanacije na segmentu cestovne mreže postaje nužno u slučaju kada
relevantni čimbenici sigurnosti više ne udovoljavaju definirane minimalne standarde
kojima se osigurava prihvatljiva razina rizika od nastanka prometnih nesreća. U takvim
slučajevima potrebno je osigurati provođenje odgovarajućih mjera sanacije radi podizanja
postojećeg stanja sigurnosti na prihvatljivu razinu, međutim to često nije moguće budući
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da su raspoloživa financijska sredstva za održavanje cestovne mreže ograničena. Iz
navedenog razloga, prije donošenja odluke o ulaganju raspoloživih novčanih sredstava
potrebno je identificirati kritične segmente promatrane cestovne mreže (crne i crvene
dionice - na kojima je detektirana maksimalna razina rizika od nastanka prometnih
nesreća). (Slika 1).
PROMETNE NESRSEĆE

KARTA RIZIKA

PROVOĐENJE MJERA SANACIJE

ODABIR MJERA SANACIJE

Slika 1. Prikaz postupka utvrđivanja opasnih mjesta na cestovnoj mreži i odabira
odgovarajućih mjera sanacije.

Analizom mjesta (geografskih koordinata lokacije) nastanka prometnih nesreća
moguće je utvrditi frekvenciju i gustoću prometnih nesreća na promatranim segmentima
cestovne mreže te identificirati mjesta njihovog maksimalnog gomilanja. Utvrđivanje
kritičnih segmenata cestovne mreže se zatim provodi na temelju modela odabira koji iz
skupa svih elemenata promatrane cestovne mreže PM = (s1, s2, s3,…, sn) odabire podskup
kritičnih elemenata mreže PMk = (sk1, sk2, sk3,…, skn) na kojima su utvrđene najniže razine
sigurnosti (Slika 1.). Elementi mreže na kojima je utvrđena potreba za provedbom mjera
sanacije se zatim rangiraju ovisno o utvrđenim razinama rizika tako da se osigura provedba
mjera sanacije prvenstveno na najopasnijim dijelovima cestovne mreže nakon čega se u
sekundarnoj fazi provodi sanacija ostalih manje opasnih mjesta. Na taj način osigurava se
optimalna raspodjela raspoloživih novčanih sredstava za održavanje te maksimalno
smanjenje rizika od nastanka prometnih nesreća i pratećih eksternih troškova na
promatranoj cestovnoj mreži.
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Geoprostorna analiza baze podataka o prometnim nesrećama može se najučinkovitije
provesti primjenom Geografskih Informacijskih Sustava koji omogućuju pohranu,
upravljanje i analizu prikupljenih podataka te izradu tabelarnih i kartografskih prikaza
velike količine georeferenciranih podataka. (Liang et al, 2005:3574; Erdogan et al,
2008:174; Kumaresan et al, 2009). Podaci koji su osobito važni za provedbu geoprostorne
analize su:
A. Lokacija prometne nesreće (općina, naziv ulice, kućni broj i stacionaža ceste);
B. Vrsta prometne nesreće (frontalni sudar, slijetanje vozila s ceste, sudar na
raskrižju, nalet na pješaka ili biciklista);
C. Datum i vrijeme nastanka prometne nesreće;
D. Broj ozlijeđenih osoba i težina ozljeda (lako i teško ozlijeđene osobe);
E. Karakteristike cestovne infrastrukture (prometni uvjeti, stanje kolnika, stanje
horizontalne i vertikalne prometne signalizacije itd.).
Nakon utvrđivanja razina rizika na individualnim segmentima cestovne mreže
temeljem geoprostorne analize relevantnih input parametara, odabiru se odgovarajuće
mjere za saniranje detektiranih opasnih mjesta. Mjere sanacije se mogu pri tome mogu
klasificirati u slijedećih šest osnovnih skupina:
a) Mjere sanacije na geometrijskim karakteristikama cestovne infrastrukture,
b) Mjere sanacije na kolničkoj površini,
c) Mjere sanacije vezane uz horizontalnu prometnu signalizaciju,
d) Mjere sanacije vezane uz vertikalnu prometnu signalizaciju,
e) Mjere sanacije na opremi ceste,
f) Mjere sanacije vezane uz upravljanje prometom i postavljanje svjetlosne
signalizacije.
Proces odabira odgovarajućih mjera sanacije na promatranim segmentima cestovne
mreže se pri tome sastoji od slijedećih šest osnovnih koraka:
I.
Ispitivanje vrijednosti aktivatora za definirane skupine mjera sanacije. Sve
skupine mjera sanacije koje za koje se utvrdi negativna vrijednost aktivatora
u ovome koraku, automatski se isključuju iz daljnjeg postupka odabira;
II.
Proračun smanjenja broja smrtno stradalih i teško ozlijeđenih osoba koje će
se ostvariti u slučaju provedbe pojedinačnih definiranih mjera sanacije;
III.
Ispitivanje isplativosti za svaku definiranu mjeru sanacije na temelju costbenefit analize, pri čemu utvrđene vrijednosti omjera koristi i troškova (BCR
omjera) trebaju biti veće od zadane granične vrijednosti. U ovome koraku sve
mjere sanacije koje ne prelaze postavljenu BCR graničnu vrijednost
eliminiraju se iz daljnjeg postupka odabira;
IV.
Provjera da li svaka od promatranih mjera sanacije zadovoljava postavljene
uvjete minimalne duljine, minimalnog razmaka i definirana pravila
hijerarhije. Sve mjere sanacije koje ne zadovoljavaju navedene uvjete
isključuju se iz daljnjeg postupka odabira;
V.
Utvrđivanje utjecaja odabranih mjera sanacije na smanjenje broja prometnih
nesreća sa smrtno stradalim i teško ozlijeđenim osobama na promatranim
cestovnim segmentima u slučaju njihove provedbe. Navedeni utjecaj utvrđuje
se za svaki promatrani tip prometne nesreće;
VI.
Prilagodba utvrđenog smanjenja broja prometnih nesreća sa smrtno stradalim
i teško ozlijeđenim osobama za svaku odabranu mjeru sanacije, pri čemu se
uzima u obzir utjecaj istovremene primjene većeg broja mjera sanacije na
istim segmentima promatrane cestovne mreže.
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Nakon dovršetka procesa odabira mjera sanacije, provodi se konačna Cost Benefit
(CB) analiza svih odabranih mjera sanacije na temelju koje se uspostavlja optimalni
investicijski plan za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa. Za svaku promatranu
mjeru sanacije može se definirati skup aktivatora (postavljenih uvjeta) koji trebaju biti
zadovoljeni kako bi se mjera sanacije uzela u obzir u daljnjem postupku analize po
individualnim segmentima promatrane cestovne mreže. Aktivatori se često nalaze u
funkcijskom odnosu sa utvrđenim razinama rizika na promatranim segmentima cestovne
mreže, vrijednostima relevantnih atributnih skupina sa kojima se opisuje postojeće stanje
cestovne infrastrukture (npr. širina prometnog traka, kvaliteta horizontalne signalizacije
itd.) te veličini protoka vozila na promatranoj dionici ceste (vrijednost PGDP-a).
4.

RAZVOJ INVESTICIJSKOG PLANA U SKLOPU REDOVNOG
ODRŽAVANJA CESTA

Investicijskim planom ocjenjuju se ekonomske koristi i troškovi koje nastaju nakon
implementacije predloženih mjera sanacije za povećanje sigurnosti na infrastrukturnim
elementima promatrane cestovne mreže. Za provođenje postupka ocjene ekonomske
isplativosti pojedinih mjera sanacije, navedena metodologija proračuna zahtijeva dva
glavna ulazna parametra: veličinu troškova izgradnje (nadogradnje) elemenata cestovne
mreže te životni vijek trajanja za sve definirane mjere sanacije. Troškovi provođenja
definiranih mjera sanacije su kategorizirani ovisno o vrsti područja kroz koje cesta prolazi
(urbano ili ruralno područje) i veličini troškova nadogradnje relevantnih elemenata
cestovne infrastrukture (niski, srednji i visoki troškovi nadogradnje). Navedena analiza
najčešće se odnosi na prognozno razdoblje od 20 godina tako da se mjere sanacije sa
vijekom trajanja od 20 godina trebaju provesti jedanput, dok se mjere sanacije sa vijekom
trajanja od 10 godina trebaju provesti prvi put na početku promatranog prognoznog
razdoblja a drugi put u 10. godini prognoznog razdoblja. Razvoj optimalnih investicijskih
planova za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa provodi se na temelju četiri
koraka prikazanih na slici 2.
Navedeni model može se primijeniti u sklopu sustava redovnog održavanja cesta za
potrebe definiranja optimalnog investicijskog plana kojim se detaljno definiraju
odgovarajuće mjere sanacije, visina troškova njihove provedbe te utvrđuju prioriteti
njihovog provođenja kako bi se osigurala optimalna razdioba raspoloživih financijskih
sredstva unutar promatranog prognoznog razdoblja i ostvarila maksimalna efikasnost i
efektivnost cjelokupnog sustava održavanja promatrane cestovne mreže. Primjenom
navedenog modela moguće je ostvariti mnogobrojne pozitivne učinke unutar postojećeg
sustava održavanja cesta:
• Primjenom navedenog modela omogućuje se postizanje optimalnog stanja
sustava održavanja cesta koje sa jedne strane podrazumijeva maksimalno
povećanje učinkovitosti u provođenju aktivnosti obuhvaćenih redovnim i
izvanrednim održavanjem cesta i postizanje zadovoljavajuće razine cestovne
sigurnosti na svim dionicama promatrane cestovne mreže (maksimalno
povećanje prometne sigurnosti odnosno smanjenje rizika od nastanka
prometnih nesreća i težine njihovih posljedica), te sa druge strane
minimizaciju troškova potrebnih za provođenje svih aktivnosti obuhvaćenih
izvanrednim i redovnim održavanjem cestovne mreže. Dakle, primjenom
navedenog modela se maksimiziraju učinci svih aktivnosti sustava
321

Goran Radosović, Marko Ševrović, Davor Brčić
PLANOVI INVESTIRANJA ZA PODIZANJE RAZINE SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U
SKLOPU REDOVNOG ODRŽAVANJA CESTA

•

•
•
•

•

•

•

322

održavanja uz istovremenu minimizaciju novčanih sredstava potrebnih za
njihovo provođenje;
Model omogućava optimizaciju cjelokupnog procesa održavanja cesta:
Kvalitetno i učinkovito utvrđivanje opasnih dionica na promatranoj cestovnoj
mreži, definiranje odgovarajućih mjera sanacije za podizanje razine
sigurnosti promatranih dionica cestovne mreže na zadovoljavajuću razinu,
izradu plana i programa provođenja aktivnosti izvanrednog i redovnog
održavanja cesta te građenja i rekonstrukcije promatrane cestovne mreže te
precizniju procjenu troškova provođenja svih aktivnosti redovnog i
izvanrednog održavanja, građenja i rekonstrukcije promatrane cestovne
mreže definiranih na temelju donesenog plana i programa radova;
Model se može primijeniti kao potpora postojećim procesima održavanja
cesta na svim razinama (državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini);
Na lokalnoj razini, navedeni model može se primijeniti u sklopu procesa
planiranja održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta na području gradova te
definiranja mjera njihove zaštite;
Primjenom navedenog modela, nadležne uprave za ceste, jedinice lokalne
samouprave i ostale organizacije (javne ustanove, trgovačka društva, pravne
i fizičke osobe) kojima su ustupljeni radovi redovnog i izvanrednog
održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta mogu optimizirati godišnje planove
održavanja cesta na temelju kojih se definiraju i organiziraju radovi redovnog
i izvanrednog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cestovne mreže na
promatranom lokalnom području;
Podaci o utvrđenim razinama sigurnosti na dionicama promatrane prometne
mreže dobiveni na temelju navedenog modela mogu se primijeniti za
kvalitetnije obavješćivanje javnosti o trenutnom stanju lokalnih i
nerazvrstanih cesta te uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa;
Model omogućava razvoj optimalnog investicijskog plana za podizanje
razine sigurnosti cestovnog prometa kojim se osigurava pravilna raspodjela
raspoloživih novčanih sredstava u financiranje radova za redovno i
izvanredno održavanje cesta, građenje i rekonstrukciju cestovne mreže na
promatranom lokalnom području;
Investicijskim planom se utvrđuju prioriteti u provođenju definiranih mjera
sanacije, odnosno predložene mjere sanacije se rangiraju temeljem utvrđenih
vrijednosti omjera troškova i koristi na način da se najveći dio raspoloživih
financijskih sredstva prvenstveno izdvaja za sanaciju kritičnih elemenata
cestovne mreže (crne točke), dok se preostali dio sredstava koristi za sanaciju
i održavanje ostalih dijelova promatrane cestovne mreže. Primjenom
odgovarajućeg investicijskog plana ostvaruju se maksimalni pozitivni učinci
unutar procesa održavanja cesta (minimizacija utroška radnih sati vozila,
strojeva, radne snage i materijala potrebnih za provođenje radova na
izvanrednom i redovnom održavanju, građenju i rekonstrukciji promatrane
cestovne mreže). Optimalnom razdiobom poslovnih aktivnosti ostvaruje se
značajno smanjenje troškova unutar cjelokupnog sustava održavanja čime se
osigurava da se temeljem raspoloživih financijskih sredstava ostvare
maksimalni mogući učinci u smislu podizanja razine sigurnosti cjelokupne
promatrane cestovne mreže na zadovoljavajuću razinu.
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Slika 2. Koraci razvoja investicijskog plana za podizanje razine sigurnosti cestovnog
prometa u sklopu redovnog održavanja cesta.

Navedeni model pruža visoki stupanj fleksibilnosti prilikom odabira optimalnih mjera
sanacije. Model omogućava deaktivaciju (ignoriranje) označenih skupina mjera sanacije
tako da se sve obilježene skupine eliminiraju iz daljnjeg postupka analize. Osim toga
model omogućava i prilagodbu aktivatora te pravila hijerarhije, minimalne udaljenosti i
minimalnog razmaka. Također je omogućeno i podešavanje granične vrijednost omjera
koristi i troškova. U situacijama u kojima postoje čvrsti znanstveni dokazi moguće je
definirati dodatne skupine aktivatora kako bi se preciznije opisali prevladavajući uvjeti na
lokalnom području.
5.

ZAKLJUČAK

U ovome radu prikazani su osnovni koraci razvoja investicijskog plana za podizanje
razine sigurnosti cestovnog prometa u sklopu redovnog održavanja cesta. Na temelju
primjene odgovarajućeg modela odabira moguće je postići optimizaciju svih aktivnosti
sadržanih u procesu redovnog održavanja cestovne mreže. Time se omogućuje postizanje
optimalnog stanja sustava održavanja cesta koje sa jedne strane podrazumijeva
maksimalno povećanje učinkovitosti u provođenju aktivnosti obuhvaćenih redovnim
održavanjem cesta i postizanje zadovoljavajuće razine cestovne sigurnosti na svim
dionicama promatrane cestovne mreže, te sa druge strane minimizaciju troškova koji
nastaju prilikom provođenje svih aktivnosti obuhvaćenih izvanrednim i redovnim
održavanjem cestovne mreže. Dakle, primjenom navedenog modela maksimiziraju se
učinci svih aktivnosti sustava održavanja uz istovremenu minimizaciju novčanih sredstava
potrebnih za njihovo provođenje. Navedeni model odabira se može primijeniti kao potpora
postojećim procesima održavanja cesta na svim razinama (državnoj, regionalnoj i lokalnoj
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razini). Na lokalnoj razini, navedeni model može se primijeniti u sklopu procesa planiranja
održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta na području gradova te definiranja mjera njihove
zaštite. Nadležne uprave za ceste, jedinice lokalne samouprave i ostale organizacije kojima
su ustupljeni radovi redovnog i izvanrednog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta,
mogu primjenom navedenog modela odabira, optimizirati godišnje planove održavanja
cesta na temelju kojih se definiraju i organiziraju radovi redovnog i izvanrednog
održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cestovne mreže na promatranom lokalnom
području. Podaci o utvrđenim razinama sigurnosti na dionicama promatrane prometne
mreže dobiveni na temelju modela odabira mogu se primijeniti i za kvalitetnije
obavješćivanje javnosti o stanju lokalnih i nerazvrstanih cesta te uvjetima značajnim za
sigurno odvijanje prometa. Navedeni model omogućava razvoj optimalnog investicijskog
plana za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa kojim se osigurava pravilna
raspodjela raspoloživih novčanih sredstava u financiranje radova za redovno i izvanredno
održavanje cesta, građenje i rekonstrukciju cestovne mreže na promatranom lokalnom
području. Rangiranjem utvrđenih opasnih mjesta na temelju utvrđenih vrijednosti omjera
koristi i troškova moguće je utvrditi konačnu tablicu i kartu prioriteta za provođenje
definiranih mjera sanacije na pojedinim segmentima promatrane cestovne mreže. Na takav
se način osigurava da se raspoloživa novčana sredstava prvenstveno iskoriste za sanaciju
kritičnih elemenata cestovne mreže, dok se preostala opasna mjesta saniraju u sekundarnoj
fazi procesa održavanja. Ovakav pristup osigurava postizanje optimalnog iskorištenja
trenutno raspoloživih novčanih sredstva sa maksimizacijom relevantnih sigurnosnih
parametara cestovne mreže i minimizacijom troškova generiranih nastankom prometnih
nesreća i ostalih incidentnih situacija u cestovnom prometnom sustavu.
6.
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