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Резиме: Деца су генерално најугроженији учесници у саобраћају, пре свега због њихове недовољно изграђене пажње
и недовољног знања. У раду је приказано стање угрожености у саобраћају ученика ОШ Коста Абрашевић у
београдском насељу Ресник. Школа има око 1500 ученика, а карактеристично је да ученици те школе немају добро
обезбеђен прилаз од аутобуске станице (којом већи део ученика долази до школе), до саме школе.
Уочени су разлози који доводе до угрожавања деце током путовања ка школи и од школе, међу којима су:
непрописно паркирани путнички аутомобили на тротоарима који воде ка школи, локације објеката атракције,
неадекватна саобраћајна сигнализација, али и недовољно заступљене организационе мере које би могле да унапреде
безбедност деце тј. смањење њиховог свакодневног ризика.
Кључне речи: деца, школа, безбедност саобраћаја
Abstract: Children are generally the most vulnerable road users, primarily because of their underdeveloped attention and
knowledge. The paper describes the state of danger in traffic of students in ES Costa Abrašević in Belgrade settlement
Resnik. The school has about 1500 students, a characteristic is that students do not have a good access from schools to the
bus
station
(which
most
of
the
students
come
to
the
school),
to
the
school
itself.
The reasons which lead to the endangerment of children while traveling to and from school are identified, and among them
are: improper parked cars on the sidewalks leading to the school, the location of objects of attractions, inadequate traffic
signs, and underrepresented organizational measures that could improve the safety of children, to reduce their daily risk.
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1. УВОД
У Републици Србији, у 2010 год. погинуло је S
5-оро деце, а повређено 268 као возачи бицикла, 10-оро је погинуло као пешаци а повређено 665[1]. У
београдском насељу Ресник основна школа Коста Абрашевић лоцирана је на главном путном правцу
којим саобраћа градски аутобус са три линије (47, 504, 503) који пролази кроз ово Београдско насеље.
Школа се налази се у Улици 13. Октобар, бр. 82, и има око 1500 ученика .
Ученици, од којих већина долази аутобусом до школе, имају великих проблема да се на безбедан
начин крећу тротоаром у дужини од 200 m од аутобуског стајалишта до улаза у школско двориште због
низа паркираних аутомобила са обе стране коловоза.
Такође ученици да би за време паузе купили у оближњој пекари ужину морају се излагати ризику
због похабаних и ниских “лежећих полицајаца“ преко којих нова возила прелазе без успоравања и
паркираних возила на пешачким прелазима.
Сигнализација која окружује школу је дотрајала, неправилно постављена, поломљена, неважећа или
пак исписана разним графитима.
Велики проблем паркирања је у вези са локацијом кафића, који се налази на само 5 m од пешачког
прелаза и који нема свој паркинг простор и гости кафића паркирају возила по тротоару.
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Циљ овог рада је да се скрене пажња на угроженост деце на територији општине Раковица на примеру
једне од највећих основних школа на њеној територији, као и како се са релативно малим улагањима
безбедност деце може подићи на већи ниво од тренутног.
2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Деоница пута којом се свакодневно крећу деца је сагледана обиласком терена и задржавањем на
местима где већина деце чека аутобус за долазак у школу као и самог дела у непосредној близини школе
где су фотографисане неправилности и проблеми у инфраструктури као и неодговорно понашање
учесника у саобраћају. Снимање ових ситуација је спроведено фотоапаратом 15.12 2012 год. око 15 h. У
даљем раду ће кроз фотодокументацију бити приказано затечено стање као и дискусија резултата са
предлогом мера.
3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Проблем је анализиран од места одакле већина ученика чека аутобус да би дошли до школе. Улица
Славка Миљковића се протеже од улаза у Ресник па до раскрснице са улицом 13. октобра, у којој се
налази школа. На месту “Брдо” у улици Славка Миљковића забележене су ситуације на којима се јасно
може видети колико се не поштује закон и правила саобраћаја. На следећим сликама могу се уочити
описани проблеми:

Слика 1. Непрописно паркирана возила

Слика 3. Непрописно паркирана возила

Слика 2. Непрописно паркирана возила на
супротној страни коловоза

Слика 4. Непрописно паркирана возила
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На сликама 1, 2, 3 и 4 јасно се може уочити колико је велик проблем паркирања на овој деоници пута.
На слици 1 може се видети колона непрописно паркираних возила на месту одређеном као стајалиште
аутобуса.
Такође на слици 2 може се уочити да су на аутобуском стајалишту паркирана два возила и да се на
стајалишту налази група ученика која чека аутобус према школи, при чему на овом стајалишту већина
ученика чека аутобус у правцу према школи.
На сликама 3 и 4 такође се може уочити проблем који могу да имају пешаци, па и деца, у вези
непрописно паркираним возилима.
Када ученици напусте аутобус на делу од аутобуског стајалишта према школи уочени су следећи
проблеми, приказани на сликама 5,6,7, 8, 9 и 10:

Слика 5. Вегетацијом заклоњен саобраћајни
знак

Слика 6. Заокренут саобраћајни знак “ Деца на
путу” и истрошена ознака на коловозу

Слика 7. Празан носач саобраћајног знака и
истрошен “лежећи полицајац”

Слика 8. Непрописно паркирана возила

Слика 9. Небезбедно ограничење брзине за део
испред школе и неважећи саобраћајни знак

Слика 10. Истрошена хоризонтална
сигнализација са неважећим саобраћајним
знаком
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На слици 5 саобраћајни знакови “II-30 Ограничење брзине” и неважећи саобраћајни знак [4] се
налази на 10 m од аутобуског стајалишта који је обрасао вегетацијом. Слика 6 показује заокренут
саобраћајни знак “III-68 Деца на путу” и делимично истрошену хоризонталну сигнализацију као и
непрописно паркирана возила на супротној левој страни коловоза на тротоару. На слици 7 се може
видети само носач саобраћајног знака, такође и “лежећи полицајац” је дотрајао и изгубио своју функцију.
На слици 7 може се видети објект атракције, у који ученици често иду, а до које да би дошли морају да
пређу коловоз. На слици 8 могу се видети непрописно паркирана возила на тротоару, од којих се једно
налази чак на самом пешачком прелазу. Разлог оваквог паркирања је у вези са кафићем који се ту налази.
Са слике 9 се може видети ограничење брзине које није примерено за део пута који се налази
непосредно (15 m) пре школе као и неважећи саобраћајни знак. Брзина кретања возила у зони школе у
насељу је ограничена до 30 km/h (Закон о безбедности саобраћаја на путевима 2009:58) ,због повећања
безбедности ученика и осталих пешака. На слици 10 се може видети видно истрошена хоризонтална
сигнализација.
4. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА И ПРЕДЛОГ МЕРА
Код ситуација проказаних на сликама 1, 2, 3, 4 треба применити мере полицијског надзора у виду
чешће контроле од стране саобраћајне полиције и паркинг сервиса како бих се број возила смањио и
тиме довело до повећане безбедности пешака на овој деоници пута. Такође требало би се размотрити и
постављење камера ради смањења прекршаја непрописно паркираних возила.
У циљу што боље безбедности деце требало би применити и обновити следећу сигнализацију као и
применити грађевинско техничке мере ради спречавања паркирања возила на местима намењеним за
кретање пешака као и обновити “лежеће полицајце”.

Слика 11. Видљивост сигнализације након
одстрањивања вегетације

Слика 13. Постављени знакови на празан носач

Слика 12. Правилно обележена зона школе

Слика 14. Обновљена хоризонтална
сигнализација и додати паркирни стубићи
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Слика 15. Правилно обележена “Зона школе” са
стубићима против паркирања и знаком
“Забране зауставњања и паркирања” и знаком
“Препрека за успорење саобраћаја”

Слика 16. Обновљен хоризонтални саобраћајни
знак “Деца на путу”

На слици 11 се јасно може видети колико мала корекција путара, у овом случају резање вегетације
која је прекрила знак “I-15 Деца на путу” и “II-30 Ограничење брзине”, може довести до уочавања знака
од стране возача.
Слика 12 показује правилно обележавање знаком “III-82 Зонa школе” са обновљеном хоризонталном
сигнализацијом и ради веће безбедности деце постављени су паркинг стубићи који ће онемогућити
возилима да се паркирају. Испред улаза у гараже и поседе постављени су браници који се закључавају и
откључавају према потреби власника.
Уместо празног носача саобраћајног знака (слика 7), на слици 13 се могу видети постављени
саобраћајни знакови “III-79 Препрека за успорење саобраћаја” који означава наилазак на место где су
постављени елементи за успорење саобраћаја као што је “лежећи полицајац”. Са слике се може уочити и
саобраћајни знак за “I-14 Обележен пешачки прелаз” као и обновљена хоризонтална сигнализација и
паркинг стубићи са супротне стране коловоза. На слици 14 се може видети обновљена хоризонтална
саобраћајна сигнализација и паркинг стубићи, који би да су раније били постављени онемогућили возила
са слике да се на том месту паркирају и тиме би се омогућило несметано кретање пешака.
Уместо непримереног ограничења брзине, знака за “I-19 Радове на путу” (који је неправилно
постављен на бандери и нема суштинско значење, јер су радови на овој деоници завршени почетком
новембра) и неважећег саобраћајног знака за пешаке на коловозу (слика 9), на слици 15 на носачу
саобраћајних знакова постављени су знаци “III-82 Зона школе” и “II-34 Забрањено заустављање и
паркирање” који су прикладнији за ову ситуацију.
Такође на слици 15 налазе се и паркинг стубићи и саобраћајни знак “III-79 Препрека за успорење
саобраћаја”. Уместо неважећег саобраћајног знака на коловозу, који је похабан (слика 10) постављен је
саобраћајни знак “I-15 Деца на путу”, (слика 16) који у овој ситуацији има потпуно значење, јер се
налази на 20m од улаза у школско двориште.
5. ЗАКЉУЧАК
Безбедност деце у Београдском насељу Ресник је угрожена услед непостојања одређене саобраћајне
инфраструктуре, посебно на делу испред школе на којем ученици проводе значајан део времена.
Предлог је да се, пре свега, обнове “лежећи полицајци” и да буду минималне висине од 70 mm како би се
брзина на делу испред школе смањила до 30 km/h. Такође требало би применити и остале грађевинско
техничке мере у виду постављања паркинг стубића који би онемогућили возачима да паркирају возила на
тротоару и тиме угрозе безбедност пешака, а посебно деце.
Власници објеката атракције који привлаче велики број деце и младих, треба да обезбеде својим гостима
адекватан број места за паркирање, како возила не би угрожавала безбедност других учесника у саобраћају.
Требало би увести чешће контроле од стране саобраћајне полиције на делу испред школе и у осталим
периодима, а не само у септембру на почетку школске године, поготово у време када деца долазе и
одлазе из школе и за време великих одмора. Могу се применити и другачије упућене поруке, као на
пример, натписи (погледај лево, погледај десно) на самом пешачком прелазу које би мотивисале, пре
свега децу, да пре ступања на пешачки прелаз (коловоз) погледају лево, односно десно, зависно са које
стране прелазе коловоз.
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Слика 17. Предлог изгледа пешачког прелаза испред школе са натписом “ПОГЛЕДАЈ ЛЕВО”
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