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ПРЕДГОВОР
Традиционална, међународна конференција ''Безбедност саобраћаја у локалној
заједници'', из године у годину, окупља све већи број учесника. Мада се понекад то и не
види, овај скуп је остварио и остварује велики утицај на активности унапређења
безбедности саобраћаја на локалном нивоу, али и на нивоу државе и региона.
На претходним конференцијама је објављено неколико стотина научних и стручних
радова, неколико стотина стручњака су саопштили резултате својих истраживања,
односно изложили своја искуства и ставове, а све у циљу препознавања најбољих
праваца развоја и унапређења оптималних мера безбедности саобраћаја. Ово је веома
много допринело јачању капацитета и интегритета како појединаца, тако и заштитног
система у целини. Сваке године се расправља о актуелним темама, о саобраћајном
образовању и васпитању, о кампањама, о активностима саобраћајне полиције и других
важних субјеката, о унапређењу обуке и дообуке возача, о инфраструктурним мерама, о
јачању сарадње, унапређењу организације безбедности саобраћаја итд. Учесници
конференције су организовали расправе о прописима, имају критички однос према
појединим активностима и дају јасне препоруке за унапређење. Добар део наших
препорука данас је део закона, правилника и других прописа, а најбоља искуства се шире
у Србији и у региону. На овим скуповима истичемо и хвалимо све што се добро дешава
и што доприноси унапређењу безбедности саобраћаја. Са друге стране, врло отворено,
коректно и добронамерно критикујемо све оно што није било добро, а све у циљу
смањивања страдања на путевима.
После успостављања локалних тела за безбедност саобраћаја, подржавамо и пратимо
припрему и реализацију годишњих Програма безбедности саобраћаја, доприносимо
унапређењу стратешког управљања безбедношћу саобраћаја. У том смислу смо
допринели промовисању значаја, припреми и усвајању врло савремених националних
стратегија безбедности саобраћаја у Србији, Македонији, Хрватској, Црној Гори и
Републици Српској, али и покретању процеса припрема локалних стратегија
безбедности саобраћаја у Београду, Пожаревцу, Краљеву, Зајечару итд.
Промовисали смо најважније међународне документе и иницијативе у безбедности
саобраћаја и редовно представљамо најновије анализе стања и тенденција у безбедности
саобраћаја. Последњих година промовишемо мапирање ризика по локалним заједницама
и праћење индикатори безбедности саобраћаја, као основу стратешког управљања
безбедношћу саобраћаја.
У наредном периоду је неопходно да се унапреди праћење постојећег стања и
оцењивање успешности рада у безбедности саобраћаја. Струка не сме дозволити да се
праћење постојећег стања своди на пристрасно и нестручно поређење броја погинулих
у претходним годинама. Наиме, широко је распрострањена пракса да се нестручно бира
шта ће се поредити, односно које године и периоди ће се поредити, а све у циљу лажног
представљања стања, бољим него што јесте, односно у налажењу оправдања за неуспехе.
Једини критеријум за поређење мора постати степен достизања циљева који су добро
дефинисани и квантификовани у стратегијама и другим документима.
Ово би требало да буде највећи искорак у унапређењу рада и одговорности за стање
безбедности саобраћаја. У нади да ћемо у овој намеру успети, желимо успешан рад ове
конференције, односно прихватање и спровођење закључака у нашој пракси!
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Председник
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FOREWORD
Traditional international conference ''Road safety in local communities'', from year to year,is
attracting an increasing number of participants. Although sometimes we can not see this, the
conference has achieved and it is still achieving a great influence on the activity of improving
traffic safety at the local level but also at national and regional levels.
At previous conferences hundreds of scientific papers were published, several hundred experts
have showed the results of their research and presented their experiences and attitudes, with
the aim of identifying the best practise of development and promotion of optimal measurement
of traffic safety. This is contributed very much to strengthening the capacity and integrity of
both individuals and the traffic safety system as a whole. Every year, they discuss about current
issues of traffic education and upbringing, the campaigns, the activities of the traffic police and
other important subjects, the improvement of training and retraining of drivers of infrastructure
measures on strengthening cooperation, improvement of traffic safety organizations, etc.
Participants of the conference have organized debates about legislations, they have a critical
attitude towards certain activities and give clear recommendations for improvement. A good
part of our recommendations today are parts of the laws, regulations and other legislation, and
best practices are being spread in Serbia and the region. At this meetings we emphasize and
praise everything that is going well and what contributes to the improvement of road safety.
On the other hand, very openly, fairly and in good faith criticize everything that was not good,
with the aim of reducing the number of road fatalities and injuries.
After establishing local bodies for traffic safety, we support and monitor the preparation and
implementation of the Annual program of road safety, contribute to improving the strategic
management of traffic safety. In this sense, we have contributed to promoting character
development and adoption of a national strategy of modern traffic safety in Serbia, Macedonia,
Croatia, Montenegro and the Republic of Srpska, but also initiate the process of preparing local
strategies for traffic safety in Belgrade, Pozarevac, Kraljevo, Zajecar, etc.
We promote the most important international documents and initiatives in road safety and
regularly presents the latest analysis of the situation and trends in traffic safety. In recent years,
we promote risk mapping by local communities and monitoring indicators of traffic safety, as
well as on the strategic management of traffic safety.
In the future it is necessary to improve the monitoring of the current situation and evaluating
the performance of work in traffic safety.Our profession should not allow that monitoring of
the current situation correlate to the biased and unprofessional comparison of the number of
deaths in recent years. Namely, there is a widespreaded practice of improper comparison of
facts, respectively, and which period will be compared, with the aim of presenting a false
conditions and making them better than they are, or in finding excuses for failures. The only
criterion for comparison should become a degree of achieving goals that are well-defined and
quantified in the strategies and other documents.
This should be the biggest step forward in improving the performance and accountability of
the state traffic safety. In the hope that we will succeed in this intention, we carry out the work
of this conference, and the acceptance and implementation of the conclusions of our practice!
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ИНДИКАТОРИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПЕШАКЕ
ROAD SAFETY PERFORMANCE INDICATORS
REGARD PEDESTRIANS
Далибор Пешић1, Јасмина Милошевић2, Борис Антић3, Светлана Миљуш4
Резиме: Јасно је да су индикатори безбедности саобраћаја у последњој деценији донели
значајан напредак у анализама и праћењу стања безбедности саобраћаја, али и у уочавању
евентуалних проблема и пре настанка саобраћајних незгода. Са друге стране, безбедност
пешака се истиче као велики проблем како у Европској унији, тако и у Републици Србији, где
је у просеку свако четврто лице смртно страдало у саобраћајним незгодама било у својству
пешака. Са тим у вези, од великог је значаја развити методологију за праћење индикатора
безбедности саобраћаја који се односе на пешаке. Имајући то у виду у овом раду је приказана
методологија за мерење индикатора безбедности саобраћаја који се односе на пешаке, као и
резултати првог мерења по полицијским управама у Србији, а као резултат студије Агенције
за безбедност саобраћаја, коју је реализовао Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет.
Овим индикаторима је потврђено да је угроженост пешака на високом нивоу и уочена су
одређена небезбедна понашања пешака, на која се у наставку мора интензивно утицати у
циљу промене, а све ради унапређења безбедности саобраћаја.
Кључне речи: индикатори безбедности саобраћаја, пешаци, методологија, мерење, праћење
Abstract: It is clear that in the last decade the road safety performance indicators made significant
progress in the analysis and monitoring of traffic safety, but also in identifying possible problems
before the occurrence of accidents. On the other hand, pedestrian safety stands out as a major
problem in the European Union and in the Republic of Serbia, where on average every fourth person
were killed in traffic accidents was pedestrian. In this regard, it is very important to develop a
methodology for monitoring road safety perfomance indicators regard pedestrians. With that in
Доц. др Далибор Пешић, дипл.инж.саобр., Универзитету Београду – Саобраћајни факултет, Војводе
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Далибор Пешић, Јасмина Милошевић, Борис Антић, Светлана Миљуш
ИНДИКАТОРИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПЕШАКЕ
mind, this paper presents a methodology for measuring road safety performance indicators regard
pedestrians, as well as the results of the first measurements in police departments in Serbia, as a
result of the study of the Road Traffic Safety Agency, which was carried by the University of
Belgrade - Faculty of Transport and Traffic Engineering. These indicators confirmed that the
vulnerability of pedestrians is at a high level and highlighted the specific unsafe behaviors of
pedestrians, to which in the future one have to influence, with the goal of improving road safety.
Keywords: road safety performance indicators, pedestrians, methodology, measurement,
monitoring

1.

УВОД

Посматрајући посебно рањиве учеснике у саобраћају, светски тренд говори о
томе да скоро половина (49%) страдалих у саобраћајним незгодама чине пешаци,
бициклисти и мотоциклисти (WHO, 2015) и да је тај број неприхватљиво велики.
Највише пешака у односу на укупан број страдалих у саобраћајним незгодама
(WHO, 2015) страда у афричком региону (39%), најмање у југоисточној Азији (13%),
док је регион Европе у просеку (26%). Другим речима, свако четврто лице погинуло
у саобраћајној незгоди на путевима и саобраћајница у Европи је пешак и због тога
много више пажње се мора посветити безбедности пешака у саобраћају. Са друге
стране, према подацима NHTSA (2015), у периоду од 2004. до 2013. године на
северноамеричком континенту заступљеност пешака у укупном броју смртно
страдалих лица у саобраћајним незгода се креће од 11% до 14%. Међутим, глобално
посматрано, 22% свих смртно страдалих лица у саобраћајним незгодама у 2010.
години су били пешаци.
Посебно значајно за ефикасно управљање безбедношћу саобраћаја у погледу
пешака је утврдити где и када пешаци страдају, као и најчешће околности страдања
пешака. Са тим у вези, према WHO (2013) око 70% пешака у ЕУ и око 76% пешака
у САД смртно је страдало у насељима, односно у урбаним подручјима. Са друге
стране, потребно је нагласити и чињенице да када се говори о укупно страдалим
пешацима (смртне, тешке и лаке телесне повреде), да је преко 90% укупно
настрадалих пешака било у урбаним подручјима, односно у насељима (WHO, 2015).
Сличне закључке наводе и Papadimitriou et al. (2010) и наглашавају да када се
упореди укупно смртно страдање лица у саобраћајним незгодама у насељу и ван
насеља да је онда тај однос 36:64, а за пешаке тај однос износи 66:34. Другим
речима, када се посматрају укупно сва лица смртно страдала у саобраћајним
незгодама, онда на свако једно смртно страдало лице у насељу иду два лица смртно
страдала ван насеља, а за пешаке на свака два смртно страдала пешака у насељу иде
један смртно страдали пешак ван насеља. Према пројекту PROMISING (NTUA,
2001) показано је да се највећи број саобраћајних незгода са учешћем пешака догађа
у урбаним подручјима, односно у насељима, нпр. у Француској и Италији по 93%,
у Грчкој 88%, док ако се посматрају последице тих саобраћајних незгода, у
насељима бива повређено од 85% до 90% од свих пешака.
Присуство пешака на путевима ван насеља је изузетно мало. Међутим, у
поређењу са саобраћајницама у насељима, због већих брзина кретања возила ван
насеља, последице саобраћајних незгода, када се исте догоде, су значајно веће.
Практично, апсолутни број пешака на саобраћајницама у насељима је хиљадама
пута већи од броја пешака на путевима ван насеља, док је страдање пешака у
насељима, такође посматрано у апсолутним бројевима од 2 до 10 пута веће у односу
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на путеве ван насеља. Претходно наведено важи за територију европског региона.
Такође, ово намеће закључак, који је наглашен од стране најновијих извештаја о
стањима безбедности саобраћаја, да пешацима у европском региону треба
посветити пажњу на саобраћајницама унутар насеља. Када се говори о страдањима
пешака ван насеља наводе се два основна проблема: брзина кретања возила и
недостатак адекватне инфраструктуре намењене пешачком саобраћају
(SAFETYNET, 2009).
Због чињенице да су пешаци високо угрожена категорија учесника у саобраћају,
мере и акције у циљу смањења броја и последица саобраћајних незгода са пешацима
морају бити приоритет на свим нивоима управљања безбедношћу саобраћаја. У том
смислу, потребно је непрекидно деловати у два правца:
x прилагодити окружење (саобраћајну инфраструктуру) пешацима кроз
предузимање саобраћајно-техничких мера и
x прилагодити пешаке окружењу тако што ће се унапређивати њихово знање,
вештине, навике, ставови и понашање у саобраћају. Ово се може постићи кроз
образовање, васпитање, оспособљавање, обуку, стручно усавршавање,
кампање, односно добро планираном и друштвено подржаном принудом.
Имајући претходно наведену анализу глобалне (не)безбедности пешака у
саобраћају, индикатори перформанси безбедности саобраћаја, а посебно они који се
односе на пешаке, се намећу као кључни подаци, који могу бити искоришћени за
детаљније, прецизније и потпуније вредновање угрожености, односно безбедности
пешака у саобраћају и самим тим алоцирати акције и активности за унапређење ове
области.
2.

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОБЛЕМА БЕЗБЕДНОСТИ
ПЕШАКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У досадашњем периоду у Републици Србији није реализована ниједна студија
безбедности пешака у саобраћају на националном нивоу. Међутим, статистички
подаци о саобраћајним незгодама, којима располаже МУП Републике Србије, а сада
и Агенција за безбедност саобраћаја, кроз тзв. Јединствену базу података о
обележјима безбедности саобраћаја, која је између осталог, у једном делу и јавно
доступна преко интернет странице Агенције за безбедност саобраћаја
(http://serbia.gdi.net/azbs/), омогућавају да се спроведу неке од основних анализа,
како би се схватио и разумео проблем угрожености пешака у саобраћају у
Републици Србији. Користећи базу података на интернет страници Агенције за
безбедност саобраћаја (Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије. (2015).
Подаци интегрисане базе података о обележјима безбедности саобраћаја
[Статистика]. Доступно на: serbia.gdi.net/azbs. Посећено дана: 04.06.2016.)
формирана је Error! Reference source not found.. Може се закључити да је у
петогодишњем периоду од 2011-2015. године у Републици Србији заступљеност
погинулих (ПОГ) пешака у односу на сва лица погинула у саобраћајним незгодама
износила 25,1%.
Како последице опадају, тако је заступљеност пешака као категорије учесника у
саобраћају у саобраћајним незгодама мања. Па тако, удео пешака у тешким
телесним повредама (ТТП) износи 23,4%, а у лаким телесним повредама (ЛТП)
износи 13,9%. Када се посматра укупан број повређених лица (ПОВ), тада је удео
пешака 15,6%, док 16% представља удео пешака у свим настрадалим (НАСТ).
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Табела 1. Својство и тежина последица саобраћајних незгода у Републици Србији у
периоду од 2011-2015. године
период

2011-2015

својство учесника
возач
пешак
путник
тералац стоке
јахач
непознато
није учесник у саобраћају

сума
удео пешака (%)

ПОГ
1.683
805
718
0
0
0
0
3.206
25,1

ТТП
8.835
4.085
4.533
3
5
3
1
17.465
23,4

Последице
ЛТП
38.479
10.548
27.014
7
13
19
14
76.094
13,9

ПОВ
47.314
14.633
31.547
10
18
22
15
93.559
15,6

НАСТ
48.997
15.438
32.265
10
18
22
15
96.765
16,0

Другим речима, претходна анализа показује да је свако четврто лице, које погине
у саобраћајној незгоди пешак, а свако шесто лице које настрада у саобраћајној
незгоди (без обзира на последице) је такође пешак. Поредећи ове податке са
подацима из Европе може се закључити да је у Републици Србији удео страдања
пешака у односу на друге учеснике у саобраћају готово идентичан као и просек у
Европи. Проблеми са којима се сусрећу пешаци у нашој земљи, исти су или веома
слични са проблемима у Европи, а посебно се овом приликом мисли на тзв.
''шаблоне'' како понашања пешака, тако и њиховог страдања у незгодама.
Пешић, А. и др. (2016) су у свом раду анализирали угроженост различитих
категорија учесника у саобраћају по општинама и градовима у Републици Србији и
том приликом, између осталог, навели следеће успостављене законитости, које се
односе на пешаке:
x Сваки четврти погинули учесник у саобраћајној незгоди је пешак.
x Највећи ризик страдања у саобраћају имају пешаци старији од 65 година.
x 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 смртног страдања за старосну
групу жена старијих од 65 година.
x 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.
x Пешаци највише смртно страдају петком, а најмање уторком.
x 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.
Страдање пешака је нарочито изражено на семафорисаним пешачким прелазима,
односно семафорисаним раскрсницама. Околности у којима су пешаци на
претходно наведеним локацијама посебно угрожени су следеће: пешаци при
покушају преласка коловоза на црвено светло семафора бивају ударени од стране
возила, чији возач нема посебних разлога да очекује пешака да прелази коловоз,
када је пешаку то забрањено црвеним светлосним сигналом на семафору. По
правилу, у таквим случајевима возила се крећу несмањеним брзинама и возачи
немају времена нити могућности да избегну саобраћајну незгоду, а последице
таквих незгода су управо због претходно наведених околности по правилу теже.
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Посебно интересантно истраживање спроведено на нашим просторима у
погледу дефинисања шаблона небезбедног понашања представља рад (Pešić et.al.,
2016), који третира понашање пешака приликом преласка коловоза на
несигналисаним пешачким прелазима, где наглашава да се ризик од настанка
незгоде посебно повећава у ситуацијама када је пешацима ометена пажња.
Анализа односа броја свих и саобраћајних незгода са пешацима (Error!
Reference source not found.) је потврдила да је свака четврта саобраћајна незгода у
Републици Србији у којој је пешак погинуо, док је у просеку свака пета саобраћајна
незгода у којој је пешак био повређен. У последњих пет година (период 2011-2015)
укупно се догодило 802 саобраћајне незгоде са смртно страдалим пешацима и у
нешто мало више од 14.000 саобраћајних незгода дошло је до повређивања пешака.
Табела 2. Однос броја свих и саобраћајних незгода са пешацима
СВЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ

год

ПОГ ПОВ НАС МШ
УК
662 13461 14123 28330 42453
619 12742 13361 24253 37614
594 12932 13526 23636 37162
476 12568 13044 21969 35013
550 13102 13652 20517 34169
2901 64805 67706 118705 186411

2011
2012
2013
2014
2015
ук

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ СА
СН СА ПЕШАЦИМА / СВЕ СН (%)
ПЕШАЦИМА
ПОГ ПОВ НАС МШ
УК
ПОГ ПОВ НАС МШ
УК
184
2959
3143
154
3297
27,8
22,0
22,3
0,5
7,8
154
2835
2989
152
3141
24,9
22,2
22,4
0,6
8,4
178
2860
3038
158
3196
30,0
22,1
22,5
0,7
8,6
126
2723
2849
95
2944
26,5
21,7
21,8
0,4
8,4
160
2657
2817
51
2868
29,1
20,3
20,6
0,2
8,4
802 14034 14836
610 15446
27,6
21,7
21,9
0,5
8,3

Када се посматрају настрадала лица, онда је ситуација још јаснија.
Табела 3. Однос броја последица свих и саобраћајних незгода са пешацима
година
2011
2012
2013
2014
2015
ук

СВА ЛИЦА
ПЕШАЦИ
ПЕШАЦИ / СВА ЛИЦА (%)
ПОГ ТТП ЛТП ПОВ НАСТ ПОГ ТТП ЛТП ПОВ НАСТ ПОГ ТТП ЛТП ПОВ НАСТ
731 3777 15539 19316 20047 187 833 2250 3083
3270 25,6 22,1 14,5 16,0
16,3
688 3544 14891 18435 19123 157 827 2134 2961
3118 22,8 23,3 14,3 16,1
16,3
650 3422 15053 18475 19125 175 807 2189 2996
3171 26,9 23,6 14,5 16,2
16,6
536 3275 14720 17995 18531 128 825 2002 2827
2955 23,9 25,2 13,6 15,7
15,9
601 3447 15891 19338 19939 158 793 1973 2766
2924 26,3 23,0 12,4 14,3
14,7
3206 17465 76094 93559 96765 805 4085 10548 14633 15438 25,1 23,4 13,9 15,6
16,0

805 пешака је погинуло у саобраћајним незгодама у последњих пет година, што
другим речима представља податак који говори о томе да један пешак у просеку
погине у Републици Србији на свака два дана. Са друге стране, тешко и лако је
повређено 14.633 пешака, што представља чињеницу да свака три сата у просеку
један пешак бива повређен у саобраћајним незгодама широм Републике Србије.
Удео пешака у настрадалим лицима опада ако се посматра тежина последица, па је
тако највећи удео смртно страдалих пешака (25,1%), нешто мало мањи (23,4%) је
удео тешко повређених пешака и најмањи удео (13,9%) је лако повређених пешака.
Табела 4. Однос броја настрадалих пешака у насељу и ван насеља
год

ПЕШАЦИ
ПОГ ТТП ЛТП ПОВ НАСТ

2011

187

833

2250

3083

3270

2012

157

827

2134

2961

3118

2013

175

807

2189

2996

3171

2014

128

825

2002

2827

2955

2015

158

793

1973

2766

2924

805 4085 10548 14633

15438

ук

бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%

ПОГ
175
93,6
148
94,3
164
93,7
122
95,3
123
77,8
732
90,9

ПЕШАЦИ НАСЕЉЕ
ПЕШАЦИ ВАН НАСЕЉА
ТТП ЛТП ПОВ НАСТ ПОГ ТТП ЛТП ПОВ НАСТ
821 2242 3063
3238
12
12
8
20
32
98,6 99,6 99,4
99,0
6,4 1,4
0,4
0,6
1,0
809 2111 2920
3068
9
18
23
41
50
97,8 98,9 98,6
98,4
5,7 2,2
1,1
1,4
1,6
801 2169 2970
3134
11
6
20
26
37
99,3 99,1 99,1
98,8
6,3 0,7
0,9
0,9
1,2
821 1996 2817
2939
6
4
6
10
16
99,5 99,7 99,6
99,5
4,7 0,5
0,3
0,4
0,5
746 1921 2667
2790
35
47
52
99
134
94,1 97,4 96,4
95,4 22,2 5,9
2,6
3,6
4,6
3998 10439 14437 15169
73
87 109 196
269
97,9 99,0 98,7
98,3
9,1 2,1
1,0
1,3
1,7

5

Далибор Пешић, Јасмина Милошевић, Борис Антић, Светлана Миљуш
ИНДИКАТОРИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПЕШАКЕ

У табели 4 приказан је однос броја настрадалих пешака у насељу и ван насеља
како би се указало на значај страдања пешака у насељу, односно ван насеља и како
би се што прецизније и релевантније дефинисали правци развоја кључних
индикатора перформанси безбедности саобраћаја, који се односе на пешаке.
Анализом података из може се закључити да је у петогодишњем периоду (20112015) од укупног броја смртно настрадалих пешака 90,9% настрадало у насељима,
док је тај проценат од 98-99% када се ради о тешко и лако повређеним пешацима.
3.

ИНДИКАТОРИ ПЕРФОРМАНСИ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПЕШАКЕ

Са обзиром на претходно наведене чињенице, и да према искуствима у Србији
пешаци су у скоро 50% саобраћајних незгода одговорни за настанак саобраћајне
незгоде, то се понашање пешака у саобраћају мора посебно пратити и анализирати.
За дефинисање проблема угрожености пешака за национални ниво Републике
Србије могу се користити следећи индикатори перформанси безбедности
саобраћаја, који се односе на пешаке:
У насељу:
x % пешака који прелазе семафорисан пешачки прелаз на „црвено светло“,
x % пешака који непрописно прелазе коловоз ван обележеног пешачког
прелаза,
x ''% пешака којима је употребом уређаја ометена пажња, при преласку
пешачког прелаза'' и
x % деце-пешака основношколског узраста, који непрописно прелазе коловоз,
ван обележеног пешачког прелаза, у зони школе.
Ван насеља:
x % пешака који се креће уз леву ивицу коловоза у смеру свог кретања
x % пешака који у ноћним условима користе одећу са ретрорефлектујућим
материјалима
У табели 5 дата је систематизација индикатора перформанси безбедности
саобраћаја, који се односе на пешаке, према локацији мерења, периодима у току
године, седмице и дана, као према минималним потребним узорцима по ПУ.
Табела 5. Систематизација индикатора, који се односе на пешаке
индикатор перформанси
безбедности саобраћаја
% пешака који прелазе семафорисан
пешачки прелаз на „црвено светло“
% пешака који непрописно прелазе
коловоз ван обележеног пешачког
прелаза
''% пешака којима је употребом
уређаја ометена пажња, при преласку
пешачког прелаза''
% деце-пешака основношколског
узраста, који непрописно прелазе
коловоз ван обележеног пешачког
прелаза у зони школе

локација период у току
мерења
године

насеље

период у
току
седмице

пролеће
(април или
мај)

уторком

јесен
(септембар
или октобар)

четвртком

средом

период у
минимална
број мерних
току
величина
места по ПУ
дана
узорка
2

500

8:00 до
12:00

2

500

13:00 до
18:00

2

500

1

50
(30)

С обзиром да се у 2016. години по први пут у Србији вршено истраживање
индикатора безбедности саобраћаја који се односе на пешаке, дефинисане су боје и
класе индикатора безбедности саобраћаја.
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Табела 6. Дефинисање боје - класе индикатора % пешака који прелазе семафорисан
пешачки прелаз на „црвено светло“
квалитативна величина вредности
индикатора безбедности саобраћаја
врло висока вредност индикатора
безбедности саобраћаја
висока вредност индикатора
безбедности саобраћаја
средња вредност индикатора
безбедности саобраћаја
ниска вредност индикатора
безбедности саобраћаја
веома ниска вредност индикатора
безбедности саобраћаја

квантитативна величина
вредности индикатора
безбедности саобраћаја

боја

0%≤ИБС<2%
2%≤ИБС<4%
4%≤ИБС<6%
6%≤ИБС<8%
8%≤ИБС

Табела 7. Дефинисање боје индикатора % пешака који непрописно прелазе коловоз ван
обележеног пешачког прелаза и % деце-пешака основношколског узраста, који непрописно
прелазе коловоз ван обележеног пешачког прелаза
квалитативна величина вредности
индикатора безбедности саобраћаја
врло висока вредност индикатора
безбедности саобраћаја
висока вредност индикатора
безбедности саобраћаја
средња вредност индикатора
безбедности саобраћаја
ниска вредност индикатора
безбедности саобраћаја
веома ниска вредност индикатора
безбедности саобраћаја

квантитативна величина
вредности индикатора
безбедности саобраћаја

Боја

0%≤ИБС<5%
5%≤ИБС<10%
10%≤ИБС<15%
15%≤ИБС<20%
20%≤ИБС

Табела 8. Дефинисање боје индикатора % пешака којима је употребом уређаја ометена
пажња, при преласку пешачког прелаза
квалитативна величина вредности
индикатора безбедности саобраћаја
врло висока вредност индикатора
безбедности саобраћаја
висока вредност индикатора
безбедности саобраћаја
средња вредност индикатора
безбедности саобраћаја
ниска вредност индикатора
безбедности саобраћаја
веома ниска вредност индикатора
безбедности саобраћаја

4.

квантитативна величина
вредности индикатора
безбедности саобраћаја

боја

0%≤ИБС<1%
1%≤ИБС<2%
2%≤ИБС<3%
3%≤ИБС<4%
4%≤ИБС

РЕЗУЛТАТИ

Од посматраних индикатора који се односе на пешаке, за национални ниво
Србије, највећу вредност има индикатор % деце пешака основношколског узраста
који прелазе коловоз ван пешачког прелаза (31,4%). У Србији, посматрано за све
полицијске управе и све локације истраживања, 30,3% пешака прелази коловоз ван
пешачког прелаза, док 22,2% пешака прелази семафорисан пешачки прелаз док је
укључено црвено светло. Проценат пешака који користи уређаје за ометање пажње,
док прелази коловоз на пешачком прелазу, у Србији, износи 5,5%.
Упоредна анализа вредности индикатора који се односе на пешаке и проласке на
црвено светло, показује да у већини полицијских управа вредност индикатора
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припада класи веома ниска вредност индикатора, при чему 8% или више пешака
прелази семафорисани пешачки прелаз док је укључено црвено светло. У Суботици,
Зајечару и Сомбору, пешаци најређе прелазе коловоз на црвено светло. У Новом
Пазару, Врању, Пријепољу, Чачку, Краљеву, Нишу, Ваљеву и Ужицу пешаци
најчешће прелазе коловоз на црвено светло и у наведеним полицијским управама
30% или више пешака прелази коловоз док је укључено црвено светло.
Табела 9. Вредности индикатора који се односе на пешаке

Пешаци црвено светло
Пешаци - ван
ОПП
Пешаци ометена пажња
Деца пешаци ван ОПП

Број
неправилних
прелазака

% неправилних
прелазака

Број правилних
прелазака

% правилних
прелазака

Укупан број
пешака

3.067

22,2%

10.742

77,8%

13.809

4.177

30,3%

9.610

69,7%

13.787

759

5,5%

13.079

94,5%

13.838

494

31,4%

1.078

68,6%

1.572

У 18 од 27 полицијских управа у Србији 20% или више пешака прелази коловоз
ван пешачког прелаза, а што припада класи веома ниска вредност индикатора.
Најмањи проценат пешака прелази коловоз ван пешачког прелаза у Суботици и
Новом Саду (класа висока вредност индикатора). Средњу вредност индикатора који
се односи на пешаке и преласке ван пешачког прелаза имају полицијске управе
Сомбор, Кикинда, Зрењанин, Панчево и Прокупље, док полицијске управе Пирот и
Сремска Митровица имају ниску вредност индикатора. У осталим полицијским
управама вредност индикатора припада класи веома ниска вредност, при чему
највећи проценат пешака прелази коловоз ван пешачког прелаза у полицијским
управама Ниш, Крагујевац, Пријепоље, Ужице и Нови Пазар.
У већини полицијских управа у Србији, вредност индикатора који се односи на
ометање пажње и прелазак коловоза на пешачком прелазу припада класи веома
ниска вредност индикатора (18 од 27 полицијских управа). У Крушевцу и Нишу
пешаци који прелазе коловоз на пешачком прелазу најређе користе уређаје за
ометање пажње и у наведеним полицијским управама вредност индикатора припада
класи врло висока вредност. У Лесковцу вредност индикатора припада класи висока
вредност, док у Крагујевцу и Зајечару вредност индикатора припада класи средња
вредност. У Бору, Новом Пазару, Прокупљу и Пироту од 3 до 4 процента пешака
користи уређаје за ометање пажње, током преласка коловоза на пешачком прелазу.
У осталим полицијским управама, 4% или више пешака током преласка коловоза на
пешачки прелаз користи уређаје за ометање пажње, при чему су највеће вредности
индикатора у Суботици, Сремској Митровици, Зрењанину и Сомбору.
У Зрењанину и Кикинди, у односу на све остале полицијске управе у Србији,
деца пешаци најређе прелазе коловоз ван пешачког прелаза у зони школе
(индикатор припада класи висока вредност). У Смедереву, Сомбору, Новом Саду и
Панчеву од 10 до 15 процената деце пешака основношколског узраста прелази
коловоз ван пешачког прелаза у зони школе. У Суботици, вредност индикатора
припада класи ниска вредност. У Београду, Лесковцу, Нишу, Крушевцу, Бору и
Прокупљу 20% или више деце пешака основношколског узраста прелази коловоз
ван пешачког прелаза у зони школе.
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Слика 1. Вредности индикатора %
пешака који прелазе семафорисан пешачки
прелаз на „црвено светло“

Слика 2. Вредности индикатора %
пешака који непрописно прелазе коловоз ван
обележеног пешачког прелаза

Слика 3. Вредности индикатора %
Слика 4. Вредности индикатора % децепешака основношколског узраста, који
пешака којима је употребом уређаја ометена
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5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Успостављањем методологије за праћење индикатора безбедности саобраћаја, на
националном нивоу у Републици Србији, омогућено је да се поред праћења стања
безбедности саобраћаја, прате и мере ефекти појединих мера. Кључни индикатори
безбедности саобраћаја, односно њихов број, дефинисани методологијом из 2013.
године су се из године у годину повећавали. Самим тим, створена је могућност да
се свеобухватније сагледа стање безбедности саобраћаја и правовремено реагује у
циљу унапређења безбедности саобраћаја. У овом раду је приказана методологија
мерења, али и резултати првог мерења индикатора безбедности саобраћаја, који се
односе на пешаке у Републици Србији. Показано је да постоји проблем у погледу
безбедности пешака, а сами индикатори су указали која понашања пешака су
изузетно опасна, па се даљим праћењем, али и деловањем може утицати на
побољшање система безбедности саобраћаја.
Као правци даљих истраживања и унапређења у делу индикатора безбедности
саобраћаја, аутори предлажу наставак праћења до сада усвојених кључних
индикатора безбедности саобраћаја, уз евентуално редефинисање методологије и
кончано додавање додатних индикатора којима би се још свеобухватније пратило
стање безбедности саобраћаја.
6.
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УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА У
ЗАТВОРЕНИМ СИСТЕМИМА
THE IMPROVING OF ROAD SAFETY MANAGEMENT IN THE
CLOSED SYSTEMS
Дарко Петровић1, Драгослав Кукић2, Јовица Васиљевић3, Јелена
Милошевић4, Драгана Нојковић5, Ненад Џагић6, Николина Тасић7
Резиме: Рад у области безбедности саобраћаја у једном затвореном систему је комплексан,
осетљив и захтева озбиљност и професионалност на свим нивоима. Оно што је најважније
захтева подршку менаџмента и схватање важности покретања и спровођења активности
везаних за унапређење безбедности саобраћаја. Квалитетно управљање безбедношћу
саобраћаја у компанији или организацији има значајан економски ефекат који се остварује у
смањењу трошкова од саобраћајних незгода или саобраћајних прекршаја, као и смањењу
трошкова компаније због ефикаснијег функционисања система и његових делова. У раду је
представљен модел примене алата бенчмаркинга са циљем препознавања предности,
слабости и могућности компанија за унапређења система безбедности саобраћаја, а самим
тим и за побољшање перформанси компанија за обављање примарне делатности.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, управљање, компанија, бенчмаркинг
Abstract: Work in the field of road safety in a closed system is a complex, sensitive and requires
the seriousness and professionalism at the all levels. Most importantly, requires support of high
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management and understanding the importance of initiating and implementing activities related to
the road safety improvement. The quality of road safety management in the company has a
significant economic effect that is achieved in reducing the costs of road accidents or traffic
penalties, as well as reducing the company costs for more efficient functioning of the system and its
components. The paper presents a model of applying the benchmarking tool in order to identify
strengths, weaknesses and opportunities for company in order to improve road safety system, and
therefore to improve the company’s performance for performing primary activities of company.
Keywords: road safety, company, management, benchmarking

1.

УВОД

Под појмом затворени систем пре свега се подразумевају транспортна предузећа
која врше транспорт терета и/или превоз путника, компаније које обављају
транспорт (превоз) за сопствене потребе, али и све друге организације и институције
(јавна предузећа, локалне самоуправе, државне институције и сл.) које свакодневно
обављају активности у вези са саобраћајем и њиховим присуством у саобраћају.
Термин бенчмаркинг безбедности саобраћаја у затвореним системима највише
упућује на транспортна предузећа, компаније или организације којима је транспорт
терета или превоз путника примарна делатност. Када је реч о комерцијалном
транспорту, обављање транспорта је активност која је повезана са основном сврхом
компаније/организације – стицањем добити (профита). Комерцијални транспорт се
обавља комерцијалним возилима, односно теретним возилима највеће дозвољене
масе преко 3,5t и аутобусима. Комерцијална возила чине око 10% возног парка у
Републици Србији. У саобраћајним незгодама са комерцијалним возилима погинуло
је око 23% од укупног броја погинулих лица, у периоду од 2010. до 2013. годинe
(Влада РС, 2015). Број и последице саобраћајних незгода у којима учествују
комерцијална возила указују на потребу и обавезу унапређења рада свих затворених
система који обављају комерцијални превоз како терета, тако и путника. Посебно
забрињава тренд раста број саобраћајних незгода са настрадалим лицима у којима
учествују комерцијална возила (АБС, МУП РС, 2016).

График 1. Тренд броја погинулих и повређених лица у незгодама са комерцијалним возилима,
у периоду од 2011-2015. године
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Аутори: Moses и Savage (1994), Haworth et al. (2000), Vredenburgh (2002), Mearns
et al. (2003), Fernandez-Muniz et al. (2007), Newnam et al. (2008), Fogarty and Shaw
(2010), Mooren et al. (2012), Mooren (2015), Warmerdam et al. (2016), су се бавили
управљањем безбедношћу саобраћаја у затвореним системима. Најзначајнији
резултати њихових истраживања базирани су на потреби унапређења управљања
безбедношћу саобраћаја како би се смањили трошкови транспортних компанија и
побољшала ефикасност рада возних паркова.
Закључци упућују на потребу посвећености у раду у безбедности саобраћаја,
односно посвећеност менаџмента компаније пословима безбедности саобраћаја,
чиме се остварује јак утицај на све аспекте безбедног понашања запослених у
транспортној компанији.
Од најзначајнијих националних истраживања и пројеката Република Србија је у
три наврата реализовала пројекат бенчмаркинга безбедности саобраћаја.
Иницијатор пројеката била је Агенција за безбедност саобраћаја. Први пројекат под
називом: Методе бенчмаркинга институција безбедности саобраћаја у локалним
самоуправама у Републици Србији, стратешки значај и потенцијал реализован је
од стране Криминалистичко-полицијске академије у Земуну (АБС, 2014), док је
други пројекат Бенчмаркинг безбедности саобраћаја на локалном нивоу и
успостављање система безбедности саобраћаја у локалним самоуправама,
покренула и реализовала Агенција за безбедност саобраћаја у 2015. години (АБС,
2016). Најновији пројекат који је од посебног значаја за транспортне компаније је
Методологија Бенчмаркинга безбедности саобраћаја у затвореним системима и
реализован је од стране АМСС – Центра за моторна возила (АБС, 2016).
2.

ПРЕГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА СТАНДАРДА ISO 39001:2012 ОД ЗНАЧАЈА ЗА
БЕНЧМАРКИНГ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЗАТВОРЕНИМ
СИСТЕМИМА

Основна идеја примене бенчмаркинга безбедности саобраћаја у затвореним
системима јесте успостављање алата за мерење и праћење управљања безбедношћу
саобраћаја у свакој врсти организације. У том контексту могуће је препознати
блиску везу са најважнијим идејама увођења стандарда безбедности саобраћаја ISO
39001. Улазну карту за смањење броја саобраћајних незгода у затвореним
системима и успостављање управљања безбедношћу саобраћаја у компанијама или
организацијама треба тражити у увођењу стандарда безбедности саобраћаја ISO
39001 и препознавању најбоље праксе.
Међународни стандард безбедности саобраћаја ISО 39001:2012 (у даљем тексту
ISО 39001) је стандард општег карактера који даје основне смернице како и на који
начин радити на успостављању система безбедности саобраћаја. Овај стандард је
основа која, пре свега, указује на потребу деловања у циљу унапређења безбедности
саобраћаја на свим нивоима организовања, од државе, преко региона, локалне
самоуправе, али и сваке организације. Стандард ISО 39001 препознаје заједнички –
коначни циљ сваке државе, заједнице или организације у виду смањења смртног
страдања и тешког повређивања у саобраћајним незгодама. Основни постулат
стандарда је да свако треба да допринесе и помогне у свом домену деловања: држава
на националном нивоу, локална самоуправа на локалном нивоу, округ на окружном
нивоу, видови организовања нпр. предузећа у свом делокругу послова и деловања.
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2.1.

Предмет и подручје примене – Системи управљања безбедношћу
друмског саобраћаја – Захтеви са упутствима за коришћење

Стандард у подручју примене описује сврху за управљањем у области
безбедности саобраћаја у делу смањења броја саобраћајних незгода и последица на
које та организација може да утиче. Можда најважнији детаљ описа предмета и
подручја примене стандарда јесте констатација да стандард ISO 39001 може бити
применљив на сваку организацију, без обзира на врсту или величину, са циљем
утицања на побољшање перформанси безбедности саобраћаја, успостављање
система и политике безбедности саобраћаја и уопште са циљем управљања
безбедношћу саобраћаја у конкретној организацији. Организација може да изабере
да ли ће да примени стандард ISO 39001 на нивоу целе организације или на нивоу
посебних радних јединица у организацији. У зависности од природе организације и
њених производа или услуга, одређени захтеви стандарда могу да се искључе, уз
документовање разлога искључивања.
2.2.

Нормативне референце

Нормативне референце за стандард ISO 39001 не постоје, међутим на
националном нивоу могу се издвојити одређени нормативни акти (закони,
правилници, и сл.). Закон о безбедности саобраћаја на путевима може се користити
као референтни документ за одређивање дефиниција термина који ће се користити
приликом увођења стандарда ISO 39001 у организацијама. Поред тога, поједини
термини дефинисани су у другим стандардима (нпр. стандард ISO 19011), па се ови
стандарди могу, такође, користити као нормативне референце приликом увођења
страндарда ISO 39001. Стандард безбедности саобраћаја ISO 39001, као и
бенчмаркинг безбедности саобраћаја, није дефинисан у Закону о безбедности
саобраћаја на путевима, али је препозната одговорност правних лица и предузетника
за поједине послове који су у вези са безбедношћу саобраћаја.
2.3.

Термини и дефиниције

Основни документ који би организација требало да користи како би успешно
радила на увођењу стандарда ISO 39001 јесте сам стандард, односно, стандард SRPS
ISO 39001:2016 (референтна ознака), који је идентичан са међународним
стандардом ISO 39001:2012 (Институт за стандардизацију Србије, 2016). Поред
термина и дефиниција издвојених у стандарду, компанија може да користи термине
и дефиниције из својих интерних докумената, процедура и прописа. За већи број
термина и дефиниција у области управљања безбедношћу друмског саобраћаја
компанија може користити Закон о безбедности саобраћаја на путевима, али и
широк опсег стручне и научне литературе коју може прибавити.
2.4.

Контекст организације

Контекст организације је важан за методологију бенчмаркинга безбедности
саобраћаја у затвореним системима, пре свега у општем смислу, јер указује на
потребу развоја различитих варијанти методологије (корекција методологије) у
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зависности од врсте организације и њеног утицаја на безбедност саобраћаја.
Приликом спровођења бенчмаркинга неопходно је утврдити контекст организације
и њену намену, односно, намену возног парка којим организација располаже. Свака
организација која жели да уведе стандард ISO 39001, без обзира на величину
организације и утицај на безбедност саобраћаја, требало би да препозна
заинтересоване стране које су релевантне за систем управљања безбедношћу
саобраћаја. Једну од заинтересованих страна са којом треба успоставити сарадњу
јесте и Агенција за безбедност саобраћаја, која треба да обезбеди стручну и
политичку подршку за увођење стандарда ISO 39001. Поред тога, и друге
заинтересоване компаније (транспортне компаније, предузећа, итд.) могу бити
важни партнери у циљу међусобног учења и побољшавања перформанси система
управљања безбедношћу друмског саобраћаја.
2.5.

Лидерство

Лидерство је од посебног значаја за бенчмаркинг у безбедности саобраћаја.
Већина активности препознате као важне за лидерство у оквиру стандарда ISO
39001 је пожељно да представљају индикаторе бенчмаркинга у затвореним
системима. Посебно се могу издвојити: (1) расположивост ресурса за безбедност
саобраћаја, (2) постојање краткорочних и дугорочних циљева безбедности
саобраћаја унутар организације, (3) сарадња са партнерима и заинтересованим
странама на остваривању успостављених циљева, и сл. Највише руководство треба
да ради на изради и усвајању стратегије безбедности саобраћаја унутар саме
компаније, која ће обухватити дефинисање краткорочних и дугорочних циљева
безбедности саобраћаја.
2.6.

Планирање

Елементи Планирања предвиђени стандардом ISO 39001 се у великој мери могу
применити на бенчмаркинг безбедности саобраћаја у затвореним системима,
посебно у делу фактора или индикатора перформанси безбедности саобраћаја који
су препознати унутар организације и који се прате и саопштавају. Под факторима
перформанси безбедности саобраћаја у поглављу Планирање стандарда ISO 39001
описују се:
1.
2.
3.

Фактори изложености ризику (пређен пут, обим саобраћаја, количина
производа или услуга које обезбеђује организација);
Број и последице саобраћајних незгода;
Прелазни индикатори безбедности саобраћаја.

Исто тако, квалитет циљева, особине, дефинисање, начин праћења, саопштавања
и ажурирања могу бити елементи препознати током спровођења бенчмаркинга у
организацијама.
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2.7.

Подршка

Када је реч о поглављу Подршка, стандард ISO 39001 наглашава потребу за
координацијом активности и функционисања унутар организације, али и екстерну
координацију која ће помоћи у достизању постављених циљева безбедности
саобраћаја једне организације. Организација која жели да испуни стандард ISO
39001 треба да успостави координацију унутар сваког дела компаније, али и
координацију кроз различите заинтересоване стране.
2.8.

Функционисање

Функционисање је истакнуто као посебно поглавље унутар документа стандарда
ISO 39001, како би се нагласио значај постојања процедура за предузимање мера,
праћење ефеката мера и фактора перформанси безбедности саобраћаја, праћење
достизања дефинисаних циљева и представљање резултата. Због тога су
успостављени критеријуми за процесе веома важни, али и документоване
информације које треба да обезбеде одвијање процеса како је планирано.
Организација која жели да испуни стандард ISO 39001, мора да утврди, планира и
управља процесима који су потребни да би се успешно управљало безбедношћу
саобраћаја. Стога је важно да компанија пропише одговарајуће процедуре
безбедности саобраћаја, пре свега унутар саме организације.
2.9.

Вредновање перформанси

Приликом спровођења бенчмаркинга безбедности саобраћаја у затвореним
системима веома је важно добити оцену за вредновање перформанси безбедности
саобраћаја од стране организације. То се пре свега постиже дефинисањем оцене да
ли организација анализира саобраћајне незгоде, факторе перформанси безбедности
саобраћаја, да ли спроводи интерне провере, односно да ли спроводи унутрашњу
контролу безбедности саобраћаја и у којим интервалима и да ли се од стране
руководства организације преиспитују систем управљања безбедношћу саобраћаја.
2.10. Побољшавање
Побољшање се остварује праћењем постојања неусаглашености и дефинисањем
и спровођењем корективних мера како би се неусаглашености отклониле. Стандард
ISO 39001 дефинише да организација треба стално да побољшава прикладност,
адекватност и ефектност управљања безбедношћу саобраћаја унутар организације.
Односно, организација која жели да задовољи захтеве стандарда ISO 39001 мора да
реагује на сваку уочену неправилност у систему управљања безбедношћу
саобраћаја.
На основу анализе документа стандарда ISO 39001 може се закључити да готово
сви елементи унутрашњег уређења система безбедности саобраћаја и управљања
системом, који су препознати у стандарду, могу послужити као елементи за
спровођење бенчмаркинга безбедности саобраћаја у некој компанији или
организацији, односно, стандард ISO 39001 даје опште смернице за управљање
безбедношћу саобраћаја унутар компаније/организације.
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3.

БЕНЧМАРКИНГ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЗАТВОРЕНИМ
СИСТЕМИМА

Када говоримо о бенчмаркингу безбедности саобраћаја у затвореним системима
практично говоримо о процесу поређења снаге и слабости компаније/организације
са циљем учења како на најбољи начин превазићи уочене слабости и побољшати
снагу затвореног система. Бенчмаркинг има за циљ унапређење функционисања
затвореног система (транспортне компаније, јавног предузећа, локалне самоуправе
и сл.), пре свега у домену послова и активности које су у непосредној вези са
ангажовањем саобраћајних средстава (моторних возила) и запослених који користе
моторна возила, као и њиховим безбедним учешћем у саобраћају. Бенчмаркинг
безбедности саобраћаја у затвореним системима треба да обухвати и понашање
запослених као учесника у саобраћају и то не само док обављају послове и
активности у систему у коме су запослени (компанија, предузеће и сл.), већ и ван
радног времена, приликом њиховог свакодневног учешћа у саобраћају.
Методологија за спровођење бенчмаркинга у затвореним системима је базирана
на анализи постојеће доступне литературе, научних радова, пројеката и студија у
оквиру којих је обрађивана тема бенчмаркинга безбедности саобраћаја у земљи и
иностранству. Методологијом су обухваћени сви елементи стандарда безбедности
саобраћаја ISO 39001, који су проширени и детаљно разрађени додатним
елементима потребним за спровођење бенчмаркинга безбедности саобраћаја у
затвореним системима. Методологија је базирана на основама лакше практичне
примене и разумевања основних стубова и подстубова бенчмаркинга безбедности
саобраћаја. Са стручне и научне стране посматрано елементи методологије су
сагледани из угла основних стубова безбедности саобраћаја. Уједно елементи
методологије су доведени у везу са елементима документа стандарда безбедности
саобраћаја ISO 39001. Пожељно је да Бенчмаркинг безбедности саобраћаја у
затвореним системима спроводи независни стручни тим од најмање три члана.
Индикатори бенчмаркинга у затвореним системима су показатељи успешности
система, чији се ниво успешност мери, односно оцењује у сваком затвореном
систему без обзира која је примарна делатност посматраног ентитета.
Основни стубови у оквиру којих је потребно спроводити бенчмаркинг у
затвореним системима су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Управљање системом безбедности саобраћаја;
Возни парк;
Здравствено стање возача;
Оптимално, безбедно и планско ангажовање возача;
Спровођење обука са циљем безбедног и ефикасног учешћа у саобраћају;
Спровођење провера са циљем безбедног и ефикасног учешћа у саобраћају;
Активности са возачима који су учествовали у саобраћајним незгодама или
чине већи број саобраћајних прекршаја;
Стање безбедности саобраћаја*.

Бенчмаркинг или оцењивање перформанси затворених система врши се на
основу посебно препознатих индикатора перформанси у затвореним системима.
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Индикатори перформанси рада у области безбедности саобраћаја у једном
затвореном систему су препознати и груписани у седам стубова првог нивоа, са
једним додатним стубом првог нивоа који се оцењује (бенчмаркује) у зависности од
могућности добијања података за спровођење потребних анализа неопходних за
оцењивање индикатора. Стубови првог нивоа су препознати и у пет стубова
безбедности саобраћаја који су промовисани од стране Уједињених нација (UN,
2011). Оцењивање индикатора се врши на два или три нивоа у зависности од
припадности индикатора хијерархијски надређеном индикатору - стубу. У оквиру
стубова (индикатори првог нивоа) дефинисани су индикатори другог нивоа у
зависности од конкретног стуба. Индикатори другог нивоа се даље могу делити на
конкретне индикаторе и у том случају постају индикатори трећег нивоа.
Индикатори другог и трећег нивоа се називају и подиндикаторима. Оцењивање
индикатора врши се методом експертске оцене. Метод експертске оцене
подразумева потребу за формирањем експертског тима који ће обићи затворени
систем и прикупити информације које су му неопходне како би могао да донесе
одлуку о томе које карактеристике поседује конкретни затворени систем.
Стање безбедности
саобраћаја
100% 83
83%
Управљање системом
безбедности саобраћаја

80%
48%
8%
%

Возни парк

78%

60%

49%
9%

40%

Активности са возачима
који су учествовали у СН
или чине већи број
прекршаја

20%
0%

54%
%

Спровођење провера

40%
40
0
0%

Здравствено стање возача
100%

Спровођење обука
89%

Оптимално, безбедно и
планско ангажовање возача

График 2. Пример оцењивања - бенчмаркинг индикатора безбедности саобраћаја (ниво 1) у
посматраном затвореном систему (АБС, АМСС-ЦМВ, 2016)

Напредовање једне компаније у области управљања безбедношћу саобраћаја се
препознаје бољом оценом добијеном применом алата бенчмаркинга безбедности
саобраћаја у односу на друге сличне компаније. Деловање једног затвореног система
на смањење броја саобраћајних незгода у којима учествују запослена лица, се из
пословног окружења, односно учешћа у саобраћају у току радног времена,
проширује и на смањење броја саобраћајних незгода ван радног времена. Ово се на
првом месту постиже организованим деловањем у области едукације, информисања
запослених, промене понашања и изградњом исправних ставова запослених у самим
компанијама и организацијама. Очекивања су да се понашање стечено током
обављања пословних активности у саобраћају, преноси на свакодневно учешће
запослених у саобраћају. Овим се остварује најзначајније деловање компаније или
организације на смањење укупног броја саобраћајних незгода.
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Нешто шире посматрано, позитивним деловањем компанија и организација на
сегменте јавног живота и јавних добара, добијамо одговорно друштво које значајан
део одговорности преузима из предузећа у којима радници остварују пословне
активности и стичу доходак.
4.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Бенчмаркинг се исто као и стандард безбедности саобраћаја ISO 39001, може
примењивати у свим компанијама и организацијама, на свим нивоима
организовања, јер практично у сваком затвореном систему имамо постојање учешћа
у саобраћају или транспорту, било кроз долазак запослених на посао (повратак са
посла), било кроз њихово учешће у саобраћају током радног времена, али и
приватно, након посла, током викенда или годишњег одмора. Сходно томе,
бенчамаркинг безбедности саобраћаја у затвореним системима се може и треба
посматрати у најширем контексту.
Алат бенчмаркинга је свеобухватнији у односу на стандард, али је стандард
препознат као најутицајнији индикатор управљања безбедношћу саобраћаја у
једном затвореном систему. Стога је закључак да се паралелно са промоцијом
примене алата бенчмаркинга ради на промоцији увођења стандарда безбедности
саобраћаја у затвореним системима.
Закључци великог броја аутора указују на веома велику важност посвећености у
раду у области безбедности саобраћаја у затвореним системима, која има највећи
утицај на безбеднији и ефикаснији рад транспортних компанија и других затворених
система. Због тога је важно истаћи да се у оквиру поглавља стандарда ISO 39001
„Лидерство“, врло јасно се препознаје најважнија улога менаџмента за управљање
безбедношћу саобраћаја.
Није претенциозно рећи да бенчмаркинг представља алат за смањење и коначно
елиминисање учесталости погибија и тешког повређивања у саобраћајним
незгодама. Применом алата бенчмаркинга могуће је препознавање економски
оправдане улоге успостављања система безбедности саобраћаја у компанији или
организацији, која се остварује у смањењу трошкова од саобраћајних незгода или
саобраћајних прекршаја, као и смањењу трошкова компаније због ефикаснијег
функционисања система и његових делова. На основу индикатора перформанси
безбедности саобраћаја које прати, компанија може сазнати где су слабости и која
је актуелна позиција компаније у систему управљања безбедношћу саобраћаја и да
дефинише циљеве и жељене резултате које ће довести до унапређења перформанси
система управљања безбедношћу саобраћаја. Квалитетним бенчмаркингом
препознају се проблеми који постоје, потенцијални проблеми који могу да настану,
али и начини превазилажења постојећих проблема и смањење ризика за настанак
потенцијалних проблема.
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АНАЛИЗА ОБРАЗОВНИХ ПОТРЕБА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И
ДЕЦЕ МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈНОГ ОБРАЗОВАЊА
AN ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL NEEDS OF PRESCHOOL
AND YOUNGER SCHOOL AGE CHILDREN IN THE FIELD OF
TRAFFIC EDUCATION
Крсто Липовац1, Марјана Чубранић-Добродолац2,
Александар Трифуновић3, Ненад Марковић4
Резиме: На основу прегледа извештаја о незгодама широм света, могуће је закључити да
сваког дана у саобраћајним незгодама смртно страда неколико школа ђака. Деца школског
узраста спадају у осетљиве учеснике у саобраћају, те се поводом тога реализују бројне студије
са циљем да се смањи број страдале деце у саобраћају. Едукација деце за безбедно
учествовање у саобраћају представља једну од најефикаснијих мера за унапређење
безбедности саобраћаја. Овај рад представља резултат пројекта чији је циљ био утврђивање
ставова и знања деце предшколског и млађег школског узраста на територији Републике
Србије у вези са безбедним учествовањем у саобраћају.
Кључне речи: деца у саобраћају, едукација, ставови, безбедност
Abstract: Based on the analysis of accident reports from all around the world, it is possible to
conclude that the number of children which correspond to several schools is killed in traffic accidents
each day. School children belong to vulnerable road users and consequently many studies have been
implemented with the aim to reduce the number of children killed in traffic. Education of children
for safe participation in traffic is one of the most effective measures to improve traffic safety. This
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paper is the result of a project whose aim was to determine the attitudes and skills of preschool and
younger school age children on safe traffic behavior in the Republic of Serbia.
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1.

УВОД

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). Иако
су деца предшколског и млађег школског узраста у релативно малој мери изложена
ризицима 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. У овом узрасту је од суштинске важности правилно информисање и
оформљавање адекватних ставова и вештина за касније старосно доба.
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 које би указале на специфичности образовних потреба деце различитог
узраста, различитог пола, као и средине у којој деца најчешће бивају изложена
ризицима у саобраћају. 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. Поред тога, учешће деце у саобраћају у урбанијој
средини доноси потпуно другачије изазове од оних са којима се сусрећу деца у мање
урбаним и руралним срединама.
Обзиром да је учествовање у саобраћају једно од најзначајнијих и
најкомпликованијих искустава у животу сваког детета, деци није лако да се
прилагоде тако сложеним условима кретања какве саобраћај намеће. Стога,
одбрамбени друштвени механизам мора бити конципиран тако да у кратком
временском периоду адекватно реагује на она понашања у саобраћају које су у том
тренутку најопасније и које доводе до повећаног страдања деце (Липовац et al,
2009). У саобраћају постоји несклад између стварања ризика и изложености ризику
појединих категорија учесника у саобраћају, међу којима посебно деце
предшколског узраста. Имајући то у виду, као и да ће деца тог узраста веома брзо
постати возачи и доносиоци одлука о безбедности саобраћаја, друштво посебну
пажњу и мере треба да усмери према овој категорији учесника у саобраћају
(Липовац et al, 2007а).
Статистички подаци показују да од укупног броја настрадалих у саобраћајним
незгодама, процентуално највише страдају деца мушког пола, као пешаци у
саобраћају (55 %) (Ahmed et al, 2002). Према истраживању које је обухватило 57
земаља, саобраћајне незгоде су најчешћи узрок (26 – 77%) смртних случајева услед
ненамерних повреда (Липовац et al, 2007б). У незгодама највише гину млади и
сиромашни. Највећи број незгода (преко 90%), повређених (преко 80%) и погинулих
(преко 70%) догађа се у насељима (Кукић и Петровић, 2010). У Србији деца чине
10% свих настрадалих учесника у саобраћајним незгодама, што представља
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озбиљан здравствени проблем (Кукић и Петровић, 2010; Чичевић и Трифуновић,
2013; Чичевић et al, 2013; Трифуновић et al, 2014).
У раду ће бити приказани резултати истраживања реализованог 2015. године, у
оквиру прве фазе пројекта Агенције за безбедност саобраћаја који је усмерен на децу
предшколског и млађег школског узраста са циљем анализирања образовних
потреба деце ових узраста.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

За потребе утврђивања образовне потребе деце предшколског и млађег школског
узраста спроведено је истраживање у коме су коришћени следећи мерни
инструменти: Анкета за предшколски узраст и Анкета за ученике основне школе
(први, други, трећи и четврти разред). Процесом анкетирања предвиђено је да се
тестирање деце предшколског и деце млађег школског узраста изврши на
репрезентативном узорку, којим је обухваћено 1000 деце. Пројектовани узорак је
задовољавао следеће критеријуме: равномерна полна расподела (мушко-женско),
равномерна узрасна расподела (предшколски узраст, деца првог и другог разреда
основне школе, деца трећег и четвртог разреда основне школе), као и равномерно
распоређену територијалну расподелу (село-град). За децу предшколског узраста
сачињен је упитник о знањима и ставовима о саобраћају који обухватају све
релевантне појмове, релације и вештине неопходне за безбедно понашање деце у
саобраћају. Како је у овом узрасту усвајање знања пријемчивије путем сликовног
материјала, већина понуђених питања дата је у форми слика. Упитник је садржао 14
питања. Услед ограничења у овом узрасту, у погледу самосталног читања и писања,
анкетирање деце предшколског узраста спроводили су обучени анкетари кроз
индивидуално тестирање деце.
Када је реч о ученицима нижих разреда основне школе, планирани упитник
обухватао је питања о знањима и ставовима релевантним за тај узраст. Упитником
је обухваћено 20 питања. Питања су конципирана тако да прате развојне потребе у
складу са узрастом ученика. Самим тим, упитник је обухватао питања која својим
садржајем задовољавају развојне потребе на вишим узрастима, те су предвиђања
истраживача била да ће то резултирати нижом стопом тачних одговора у популацији
млађих основаца, услед очекиваног нижег нивоа знања. Одређен број питања из
упитника за предшколски узраст је поновљен и у упитнику за децу школског
узраста, како би се вршила компарација стечених знања и ставова. Статистичка
обрада података вршена је помоћу програмског пакета IBM SPSS
Statistics.Тестирање је вршено на територијама следећих општина: Београд,
Пожаревац, Врање, Куршумлија, Пирот, Пријепоље, Лесковац, Нови Пазар, Зајечар,
Нова Варош, Суботица, Апатин и Рача (Крагујевачка). У наредном тексту, биће
изложена анализа најкарактеристичнијих одговора добијених у оквиру сваког од
упитника (услед ограничења у виду броја страна), док ће дискусијом бити
обухваћена шира анализа одговора.
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3.

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА

У анализи ће резултати бити приказани одвојено у односу на посматрани узраст,
тј. у односу на упитнике који су примењени.
3.1.

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ
УЗРАСТА

На питање у вези прелажења улице преко пешачког прелаза (Слика 1), тачан
одговор је одабрало нешто више од половине испитаника (57,9%), док је након овог
следећи одговор по проценту заступљености одабрало скоро упола мање
испитаника (29,7%).

Слика 1. Процентуална расподела одговора на питање: Да ли прелазиш улицу на
пешачком прелазу-''зебри''?

Питање анлализирано на следећем графичком приказу (Слика 2) спада у
захтевнија питања што се тиче деце предшколског узраста, услед чега не изненађују
добијени резултати, према којима тек нешто више од половине узорка има потребна
знања за одговор на ово питање (53,1%).

Слика 2. Процентуална расподела одговора на питање: Када нема тротоара ни
стазе поред коловоза правилно и сигурно је да се крећеш?
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Анализа питања које се односи на понашање пешака на семафору (Слика 3),
показује да деца у одређеној мери поседују знања о овом саобраћајном правилу
(59,9%). Са друге стране, није занемрљив ни проценат деце која сматрају да је
прелазак на црвено светло дозвољен у случају да нема аутомобила (27,4%), или када
се крећу у пратњи родитеља (12,7%).

Графикон 3. Процентуална расподела одговора на питање: Да ли је дозвољено, када
касниш негде, да у журби пређеш на црвено светло на семафору?

Одговори из следећег табеларног упоредног приказа (село-гради; различити
разреди) показују да деца из сеоских средина у већем случају познају правило
понашања на семафоризованом пешачком прелазу (Табела 1), што је, донекле,
парадоксално, с обзиром на чињеницу да су у мањој мери суочени са коришћењем
истих у сопственим срединама.

Средина

Табела 1. Резултати одговора на питање: „Да ли је дозвољено, када касниш
негде, да у журби пређеш на црвено светло на семафору?“

3.2.

Никада не сме
да се пређе
улица када је
црвено светло на
семафору

Само када
нема
аутомобила

Сме само када
сам са
родитељима

Сме
уколико
журим у
школу

Урбана

55,3%

26,6%

18,1%

0,0%

Рурална

64,1%

28,2%

7,8%

0,0%

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ ЗА ДЕЦУ ОСНОВНОШКОЛСКОГ
УЗРАСТА

Када је реч о питањима из упитника за децу школског узраста, из Слике 4 може
се закључити да нешто више од половине испитаника познаје правило кретања у
ситуацијама у којима недостаје стаза поред коловоза за кретање пешака (61, 4%),
док готово једнак број њих даје одговор да се може кретати десном (14, 7%), односно
левом ивицом коловоза (14, 2%). Одређен број деце сматра да се у датим
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околностима треба кретати средином коловоза (9, 7%). Значајан проценат деце у
укупном узорку не познаје ово правило кретања у саобраћају.

Слика 4. Одговори испитаника на питање: „Када нема тротоара, а има стазе поред
коловоза, требало би да се крећеш?“

Одговори на питање о безбедном понашању на пешачком прелазу у ситуацији
када се укључи црвено светло на семафору, показују да би 63,9% деце у оваквим
ситуацијама поступило исправно, тј. пажљиво наставило кретање до првог тротоара
или пешачког острва (Слика 5). Пошто је реч о питању које захтева виши ниво знања
о саобраћају, готово идентичан проценат деце заокружује нетачне алтернативе
(вратим се брзо назад-18,4%; окренем се и полако се вратим назад- 17,7%).

Слика 5. Одговори испитаника на питање: „Шта радиш када си на средини улице, а „чика
на семафору“ је поцрвенео?“

На следећим табеларним приказима биће предочени резултати анализе према
разредима, као и према срединама у којима је вршено истраживање.
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Табеларни приказ број 2 указује на веома интересантну тенденцију када је у
питању понашање испитаника на пешачком прелазу. У обема срединама,
испитаници са узрастом показују приметан пад у безбедним начинима кретања
преко пешачког прелаза. Вероватно је реч о томе да се деца у млађим узрастима
дословније придржавају безбеднијег понашања у овом случају.
Табела 2. Резултати одговора на питање: „Како прелазиш улицу преко пешачког
прелаза -''зебре''?
Трчим,
право
преко
"зебре"

Разред

Средина

Урбана

Рурална

Трчим,
укосо преко
"зебре"

Ходам,
право
преко
"зебре"

Ходам,
укосо
преко
"зебре"

I

9,5%

1,1%

88,4%

1,1%

II

0,0%

0,0%

94,1%

5,9%

III

1,9%

0,0%

96,3%

1,9%

IV

2,2%

1,1%

93,5%

3,3%

I

5,6%

1,1%

91,1%

2,2%

II

8,3%

2,1%

84,4%

5,2%

III

2,8%

0,9%

91,7%

4,6%

IV

7,4%

1,1%

88,4%

3,2%

На питање које прати развојне потребе старијих узраста о знањима из
безбедности саобраћаја, деца у урбаним срединама у првом разреду показују знатно
виши ниво знања. У вишим разредима (трећи и четврти), деца из руралних средина
показују значајнији ниво знања о оваквом начину кретања у саобраћају, што је
сасвим очекивано, узевши у обзир да су чешће изложени оваквим ситуацијама
(Табела 3).
Табела 3. Резултати одговора на питање: „Када нема тротоара, а има стазе
поред коловоза, требало би да се крећеш?
Десном
ивицом
коловоза

Разред

Средина

Урбана

Рурална

Левом
ивицом
коловоза

Средином
коловоза

Стазом
поред
коловоза

I

4,0%

13,1%

16,2%

66,7%

II

19,0%

12,0%

6,0%

63,0%

III

20,4%

9,3%

3,7%

66,7%

IV

18,1%

18,1%

3,2%

60,6%

I

10,0%

7,8%

21,1%

61,1%

II

10,4%

12,5%

13,5%

63,5%

III

22,2%

16,7%

9,3%

51,9%

IV

11,6%

24,2%

6,3%

57,9%
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подразумева. Ученици нижих разреда често не показују висок 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.
Иако су овакви резултати потпуно неочекивани, претпоставља се да се овде дешава
феномен запостављања базичнијих знања код деце старије доби. Могуће је да се
овде такође ради и о усвајању вршњачких норми и социјалних притисака, који
управо у овим узрастима постају један од значајних постулата понашања како у
свим сферама живота, тако и у понашању у саобраћају. Такви подаци су извесна
опомена да се приликом креирања наставних материјала мора узети у обзир и
обнављање већ стечених знања. 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, требало би 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 незнатно ниже нивое знања и
безбедних ставова по овим питањима.
5.

ЗАКЉУЧАК

На основу спроведене анализе, могуће је извести закључак да је утврђен висок
ниво знања, ставова и вештина неопходних за безбедно учешће су саобраћају код
деце предшколског и млађег школског узраста. Како би се утемељио стабилан
систем саобраћајног образовања и васпитања, неопходно је перманентно пратити и
отклањати и најмање потешкоће у освајању виших нивоа саобраћајног образовања
од стране деце у анализираним узрастима. Препоруке су да се истраживање са истом
методологијом реализује и на другим територијама Србије, уз посебан осврт на децу
из забаченијих руралнијих подручја која често нису обухваћена бројним кампањама
и едукацијама које се по правилу спроводе махом у урбаним срединама.
6.
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ПРОМОЦИЈА УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА НА
ОСНОВУ ПОДАТАКА НА ПРИМЕРУ РАЗВОЈА ИНТЕГРИСАНЕ
БАЗЕ ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
PROMOTION OF DATA-DRIVEN ROAD SAFETY MANAGEMENT AT
THE EXAMPLE OF INTEGRATED ROAD SAFETY DATABASE
DEVELOPMENT
Мирослав Росић1, Андријана Пешић2, Светлана Миљуш3,
Јовица Васиљевић4, Јелена Милошевић5
Резиме: Концепт који подразумева доношење одлука базираних на подацима није нов и није
једино промовисан у области безбедности саобраћаја. Његова основна претпоставка је да су
подаци основ да се препознају проблеми и да се унапреди систем. Подаци нуде чињенице
које доносилац одлука може да искористи за доношење одређених одлука, као аргументацију
за одређене активности и сл. Квалитетни подаци дају могућност да ће се правом проблему
приступити из правог угла. Међутим и сами подаци су недовољни ако нису квалитетно
прикупљени, доступни, ажурни, добро протумачени и др. Агенција за безбедност саобраћаја,
сходно својим законским обавезама, ради на промоцији концепта управљања на основу
података, али паралелно и на развоју Интегрисане базе аподатака о обележјима безбедности
саобраћаја и унапређењу квалитета прикупљања различитих података о обележјима
безбедности саобраћаја. У раду је указано на значај управљања на основу података, истакнут
је генерални значај база података у области безбедности саобраћаја и описане су активности
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ПРОМОЦИЈА УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА НА ОСНОВУ ПОДАТАКА НА ПРИМЕРУ
РАЗВОЈА ИНТЕГРИСАНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

основу података и развоју Интегрисане базе података о обележјима безбедности саобраћаја
на националном нивоу.
Кључне речи: подаци, управљање, знање, чињенице, базе података
Abstract: Concept of data-driven decisions is not new and not only present in road safety field. It’s
main assumption is that data is a basis for a problem recognition and system improvement in general.
Facts obtained from data can be used by decision makers to make some decisions, but also can be
used as an argument for specific proposed activities and etc. Quality data guarantees that the right
problem will be accessed from the right angle. However, data itself is insufficient if it’s not collected
correctly, not available, not updated, misinterpreted and etc. Road Traffic Safety Agency works on
the promotion of management based on data and in parallel works on development of Integrated
road safety database and on improvement of collected data quality. Significance of road safety
management based on data is highlighted in this paper, but we also present general importance of
databases in road safety and latest activities of Road Traffic Safety Agency of the Republic of Serbia
in terms of promotion of road safety management based on data and development of Integrated
database on road safety characteristics at national level.
Keywords: data, management, knowledge, facts, databases

1.

УВОД

Основна сврха података је да се у њима препознају одређени шаблони (правила)
у одређеним догађајима. На основу препознатих шаблона може се усмерити
одређена активност ка одређеној циљној групи – ка унапређењу посматраног
система. На основу података се могу вршити предвиђања за будућност, вршити
мониторинг тренутног стања и сл. Међутим, у самој таквој процедури нема ништа
ново. Људи су тражили шаблоне у подацима (појавама) практично од свог
постојања. Међутим, на истраживачима (лицима који анализирају податке) је да
подацима дају смисао (да их употребе). Машинско учење, потрага за скривеним
знањем, наука о подацима и други термини су све популарнији термини који се
везују за анализу података (предвиђање и др.). Машинско учење је нова техника која
подразумева учење из података, технологија коју људи почињу да схватају веома
озбиљно (Witten и др., 2011). Важност управљања на основу података је присутна
теза у свим сферама друштва, па тако и у сфери управљања безбедношћу саобраћаја.
У области безбедности саобраћаја је посебно значајна имајући у виду тежину
одређених последица (смртно страдање, инвалидитет, трајно нарушен квалитет
живота и др.). Управљање на основу података је активност која треба да се налази у
корену планирања средстава за унапређење безбедности саобраћаја. На другој
страни, подаци су у основи сваког истраживачког поступка (праћење стања пре и
после имплементације одређене мере, праћење понашања и сл.). Подаци о
обележјима безбедности саобраћаја су неопходни различитим заинтересованим
сферама (универзитетима, агенцији, саобраћајној полицији, невладином сектору,
управљачу пута на локалном и државном нивоу и др.), и прикупљају се од стране
више различитих субјеката. Када се помену базе података о обележјима безбедности
саобраћаја, често се примарно врши асоцијација са подацима о саобраћајним
незгодама и њиховим последицама. Међутим, под обележјима безбедности
саобраћаја се подразумева много шири скуп података о свим факторима
безбедности саобраћаја (човек, возило, пут, околина), и другим показатељима који
се могу довести у везу са показатељима безбедности саобраћаја.
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Иако је позната чињеница да подаци могу да дају одговоре на важна управљачка
питања, често се стиче утисак да се у пракси то заборавља. Росић и др. (2016) су
кроз представљање резултата пилот пројекта „Бенчмаркинг безбедности саобраћаја
на локалном нивоу и успостављање система безбедности саобраћаја у локалним
самоуправама“ констатовали да се програми у локалним самоуправама најчешће
доносе искуствено, да у локалним самоуправама у којима се и помињу подаци, да
су то најчешће само подаци о саобраћајним незгодама (без других показатеља стања
система), истраживања су ретка и готово у потпуности занемарена, а ако локалне
самоуправе и имају сопствене базе података или ГИС платформе оне најчешће нису
доступне широј јавности или не садрже податке о обележјима безбедности
саобраћаја. У раду је указано на значај управљања на основу података, описан је
концепт развоја Интегрисане базе података о обележјима безбедности саобраћаја и
WEB GIS апликације којима управља Агенција за безбедност саобраћаја и дати су
планови за будући развој и промоцију концепта управљања на основу података.
2.

ЗНАЧАЈ УПРАВЉАЊА НА ОСНОВУ ПОДАТАКА И АКТИВНОСТИ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Подаци се могу користити као додатан аргумент за доношење одређене одлуке,
као подршка закључцима донетим на основу искуства. Свака иницијатива која за
подршку, осим мишљења, има и конкретне податке, по правилу има „већу тежину“.
Ово може бити од посебне важности за одређене доносиоце одлука о усмеравању
средстава за унапређење безбедности саобраћаја на локалном нивоу. На другој
страни, појаве се ретко одликују својом статичношћу у времену, стога је стално
неопходно користити „последње информације“6, односно стално изнова
анализирати податке. Примера ради, 60% тешко повређене деце 1997. године су
били пешаци, док је 2015. године свега 31% деце повређено у својству пешака (у
први план долазе деца у својству путника), што захтева промену приступа повећању
безбедности деце у саобраћају (АБС, 2016). Стратегијом безбедности саобраћаја
на путевима Републике Србије 2015 – 2020 („Сл. гласник РС“ бр. 65/15) је препознато
да „Управљање безбедношћу саобраћаја не може да се оствари без квалитетних база
(базе) података о обележјима безбедности саобраћаја“, односно „формирање база
података о обележјима безбедности саобраћаја је предуслов за сагледавање
проблема и одабир мера којима би се проблем решавао“. Липовац (2008) истиче шта
је неопходно да би се неким системом успешно управљало: познавати постојеће
стање, дефинисати жељено стање, одабрати управљачке мере којима ће се постојеће
стање приближити постојећем. Практично се у сржи управљања ствара потреба за
одређеним подацима. Ни једна од наведених ставки управљања готово да не може
бити дефинисана без података. Ако не због других разлога, имајући у виду да се
циљеви често дефинишу одређеним нумеричким вредностима (нпр. да се број
погинулих за десет година смањи за 50%, или да употреба сигурносних појасева
буде преко 95%) то директно указује на потребу да се конкретни подаци
прикупљају, да се прати њихова промена током времена и др.

Безбедношћу саобраћаја се обично управља на основу података из претходних 3-5 година, а не на основу
тренутних података. Тренутни подаци се користе само за мониторинг стања система.

6
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Светска здравствена организација је међу низом свеобухватних публикација које
третирају област безбедности саобраћаја, посебну публикацију посветила
системима података „Data systems. A road safety manual for decision makers and
practitioners“ (WHO, 2011). Светска здравствена организација наводи да „многи
људи имају мишљење о томе шта би требало урадити да путеви буду безбеднији,
често базирано на личном искуству или информацијама које могу да погрешно
представе праве приоритете“ (WHO, 2011). У публикацији се такође наводи да
поуздани и детаљни подаци помажу стручњацима да прецизно дефинишу проблем,
факторе ризика и приоритетне области, да формулишу стратегију, одреде циљеве и
прате перформансе система и систематизују три кључна значаја података у области
безбедности саобраћаја (WHO, 2011):
x Документовање природе и величине проблема безбедности саобраћаја;
x Представљање ефикасности интервенција (мера) за унапређење
безбедности саобраћаја;
x Омогућавање информација о смањењу социо-економских трошкова
који су постигнути унапређењем безбедности саобраћаја.
Значај података је препознат на различитим нивоима. У том смислу се посебно
истиче ниво локалне самоуправе. Дефинисаним начином финансирања безбедности
саобраћаја у Закону о безбедности саобраћаја на путевима из 2009. године, систем
управљања безбедношћу саобраћаја је у Републици Србији децентрализован на
ниво локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013
– одлика УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 – одлука УС). Липовац и др.
(2016) су приказали конкретан и практичан начин примене података о саобраћајним
незгодама за локалне самоуправе у Републици Српској. Петровић и др. (2014) су
описали значај локалних база података као база од којих се очекује најдетаљнији
могући опис свих сегмената везаних за саобраћајне незгоде, а Кукић и др. (2016)
представљају конкретан модел локалне базе података базираног на ГИС
технологији. Јевђенић и др. (2014) описују иницијативу креирања конкретне
локалне базе података у Ваљеву при саобраћајној полицији, док су Грујић и др.
(2015) дали предлог базе података на нивоу локалних заједница. Примера ради,
одређене иницијативе изван Републике Србије су направиле значајан искорак у
овом погледу. Тако је град Кембриџ у Великој Британији схватио значај „отворених
података“ (open data) као „кључног ресурса и важног полазишта сваке иновације“
стварајући интернет портал (https://data.cambridgema.gov/) са различитим сетовима
података из различитих сфера друштва (између осталог и у области саобраћаја), које
може преузети било ко у отвореном измењивом формату. На наведеном порталу се
налази слика (Слика 1) која објашњава ток употребе података по коме знање долази
из података, а на основу знања се предузимају одговарајуће акције.

ПОДАЦИ

ЗНАЊЕ

АКЦИЈЕ

Слика 1. Концепт управљања на основу података (https://data.cambridgema.gov/).
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Да је значај података о обележјима безбедности саобраћаја препознат на нивоу
Европске уније показује и иницијатива у виду препорука позната као CADaS (The
Common Accident Data Set), иницирана од стране Европске комисије (EC, 2015
(последња верзија документа је 3.4)). Циљ CADaS протокола је да се хармонизују
подаци о саобраћајним незгодама међу државама широм Европе, али и да се подаци
трансформишу на националном нивоу пре достављања у CARE базу података где
се чувају у неагрегираној форми (EC, 2015). Међутим, пројекат се примарно односи
на податке о саобраћајним незгодама, а не и на друга обележја безбедности
саобраћаја. Европска комисија је Одлуком Већа 93/704 још од 30.11.1993.
препознала значај базе података „друштвене заједнице“ о саобраћајним незгодама у
друмском саобраћају (EC, 1993). Наведена одлука је општа и препознаје обавезу да
државе евидентирају статистичка обележја о саобраћајним незгодама, дата је
дефиниција саобраћајне незгоде, прописано је да се подаци достављају
Статистичкој канцеларији европске заједнице (Statistical Office of the European
Communities) и др. Пешић и др. (2015) су писали о развоју међународне базе
података CARE и имплементацији CADaS протокола за евидентирање података о
саобраћајним незгодама. Касније је Кукић (2016) говорио о конкретним
унапређењима националне базе података о саобраћајним незгодама у Републици
Србију са CADaS препорукама Европске комисије. Агенција за безбедност
саобраћаја (у даљем тексту Агенција) је иницирала реализацију два значајна
пројекта која се тичу увођења CADaS протокола, од којих је један и обука
припадника саобраћајне полиције за промене у начину евидентирања. Од почетка
2016. године подаци о саобраћајним незгодама и њиховим последицама у
Републици Србији су у сагласности са CADaS протоколом (одређене променљиве
се прикупљају у другачијем облику, али на све захтеве из CADaS протокола може
да се одговори директно или одређеном трансформацијом података). Од почетка
2015. године започето је системско прикупљање података о координатама
саобраћајних незгода. Тако су за 2015. годину прикупљене координате саобраћајних
незгода за све саобраћајне незгоде са погинулим и повређеним лицима, али и за
највећи проценат саобраћајних незгода са материјалном штетом.
Законом о безбедности саобраћаја на путевима створени су кључни предуслови
за квалитетно управљање на основу података у области безбедности саобраћаја
(„Сл. гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлика УС, 55/2014,
96/2015 - др. закон и 9/2016 – одлука У):
- Члан 9, став 1, тачка 1: Агенција анализира, прати и унапређује систем
безбедности саобраћаја) развој и коришћење јединствене базе података од
значаја за безбедност саобраћаја).
- Члан 15, став 1: У циљу непрекидног праћења стања безбедности саобраћаја
на путевима у Републици Србији, Агенција предлаже систем јединствене
оцене евидентирања и праћења најзначајнијих обележја безбедности
саобраћаја.
- Члан 15, став 2: Државни органи и други субјекти дужни су да Агенцији
достављају прописане податке о обележјима безбедности саобраћаја.
Законски термин „јединствене базе података“ је у пракси често мењан са
„интегрисана база података“, као много погоднији. Наиме, база података о
обележјима безбедности саобраћаја којом управља Агенција свакако није
јединствена, али она у основи интегрише податке о обележјима безбедности
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саобраћаја различитих институција и чини их доступним јавности кроз одговарајући
интернет портал. Кукић и др. (2014) су писали о развоју и могућностима
Интегрисане базе података о обележјима безбедности саобраћаја (у даљем тексту
Базе). Подаци из базе података о обележјима безбедности саобраћаја су први пут
постали доступни јавности кроз тзв. WEB GIS апликацију у јуну 2015. године (у
даљем тексту Апликација). Пре тога, Агенција је податке углавном објављивала
кроз одређене извештаје (анализе, прегледне извештаје, статистички извештај и сл.).
Суштина концепта управљања на основу података који промовише Агенција се
управо огледа у постојању посебне Апликације преко које се приступа Бази, а преко
које се подаци чине доступним корисницима. Приступом преко Апликације
најзначајнији подаци се „приближавају“ најширем кругу корисника у погодном
формату, али не и оним корисницима који спроводе напредније анализе (посебне
расподеле, укрштања података) над подацима, где Апликација ограничава
могућности за рад. Прва верзија Апликације је промовисана кроз рад који су
објавили Кукић и др. (2015). Агенција је наставила са развојем Апликације, па је
током 2016. године извршено проширење доступних атрибута за анализу података
у складу са најзначајнијим новим променљивама које се прикупљају у складу са
CADaS препорукама, а најзначајнија унапређења су остварена у оквиру пројекта
који је финансирала Светска банка. У оквиру пројекта који је финансирала Светска
банка је дотадашњи доступан скуп података значајно проширен подацима ЈП
„Путеви Србије“, подацима Министарства унутрашњих послова, као и подацима
Агенције за безбедност саобраћаја који до тад нису били доступни јавности у таквом
облику. Обезбеђена је значајна хардверска и софтверска опрема различитим
институцијама са циљем унапређења процеса прикупљања података и управљања
базом података. Омогућавањем доступности података кроз Апликацију, Агенција
испуњава своју законску обавезу, али и значајно унапређује проблем доступности
података у многим локалним самоуправама и другим корисницима података о
обележјима безбедности саобраћаја. Идеја развоја Апликације је да се кроз њу, на
једноставан начин, омогући приступ подацима о обележјима безбедности
саобраћаја које поседује Агенције за безбедност саобраћаја (достављени или које
сама прикупља).
3.

WEB GIS АПЛИКАЦИЈА

Бази података се, како је раније већ описано, приступа кроз посебно креиран
софтвер – WEB GIS апликацију која представља основну специфичност и суштину
концепта управљања на основу података који промовише Агенције. Стога ће
акценат у даљем опису бити стављен на саму Апликацију. Апликација се у основи
састоји из две целине: атрибутивног и графичког дела. Атрибутивни део Апликације
служи за анализу саобраћајних незгода и лица која су учествовала у саобраћајним
незгодама коришћењем/комбиновањем више различитих атрибута. Кориснику је
омогућено укрштање различитих података коришћењем предефинисаних
доступних филтера/поља за груписање података. Свака анализа се може спроводити
на нивоу појединачне локалне самоуправе (општине/града), или полицијске управе,
као и за више њих истовремено. Комбинацијом категорија учесника (својстава
учесника и категорије возила), са старошћу учесника и временским одредницама
(месец, дан и година), добија се значајна анализа која представља основу сваке
анализе стања безбедности саобраћаја. Унапређењима Апликације и
имплементацијом CADaS препорука омогућена је, за податке од 2016. године, и
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анализа утицајних фактора саобраћајне незгоде, типова саобраћајне незгоде и
специфичних места саобраћајне незгоде (зона радова, зона школа и сл.). Поред
наведених атрибута омогућена је анализа по локацији догађања (у смислу у насељу
и ван насеља), по путним правцима, категорији пута, деоници пута (за податке од
2016. године), као и специфична анализа типичних учесника саобраћајне незгоде (на
пример, са ким се сударају бициклисти) која је од изузетног значаја за дубље
разумевање проблема одређене категорије учесника у саобраћају. Атрибутивни део
апликације је везан са графичким на начин што се за податке филтриране кроз
атрибутивну анализу могу добити конкретне локације саобраћајних незгода (нпр.
незгоде за Београд у којима су учествовали пешаци старији од 65 година), али само
за саобраћајне незгоде након 2015. године (од када се координате системски
прикупљају). Одабиром сваке конкретне саобраћајне незгоде може се добити
одговарајући сет информација.
Графички део Апликације се ослања на ГИС (Географске информационе
системе). Имајући у виду да појаве у саобраћају, а посебно саобраћајне незгоде
имају одређену просторну компоненту, њихов пун потенцијал у анализи долази до
изражаја само ако се прикажу у простору. О неким применама ГИС-а у области
друмског саобраћаја су писали Росић и др. (2015). Графички део апликације чине
унапред предефинисане карте на којима су приказане одређене информације
(унапред предефинисана симбологија и др.). Корисник може да идентификује
елементе приказане на карти, али може и да извезе све податке који се налазе у
позадини карте, а који су неопходни да би се одређена карта графички приказала
(опција је доступна је у алату за претрагу карте).

Слика 2. Изглед апликације (WEB GIS) за приступ подацима Интегрисане базе
података о обележјима безбедности саобраћаја.

3.1.

Предности приступа подацима кроз посебну WEB GIS апликацију

Ослањање на ГИС. Пун значај графичког дела у Апликацији је добијен
просторним приказом локација саобраћајних незгода. Без конкретних локација
саобраћајних незгода читав просторни домен саобраћајних незгода је било веома
тешко анализирати.
Извоз података и карата. Подаци из атрибутивне анализе и карте у графичком
делу апликације се могу извозити и то у измењивом формату погодном за даљу
обраду. Податке из атрибутине анализе је могуће извести у Excel датотеку, као и
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податке који се налазе у позадини одређене карте. Свакако, подаци добијени
атрибутивном анализом су обрађени агрегирани подаци (нису „сирови подаци“).
Доступност. Апликација је реализована као интернет апликација. То практично
подразумева да је кориснику за приступ неопходна интернет конекција и интернет
прегледач. Апликација је доступна на различитим врстама уређаја и не захтева
никакву инсталацију од стране корисника, па чак ни један додатан plugin (додатак
интернет прегледачу и сл.). Апликација је доступна свима и у сваком тренутку (осим
у случају недоступности сервера) – нема компликованих процедура за добијање
конкретних података (захтев институцијама и сл.).
Једноставност. Апликација је дизајнирана да буде једноставна за коришћење
ширем кругу корисника. Корисници су лишени многих комплексних процедура
приликом управљања одређеном базом података (не врше увоз података, не воде
рачуна о променама структуре базе по годинама, о шифрама одређених података, о
конзистентности података, о типовима података, корисници не морају да познају
структуру и релације базе података, упитни језик којим се спајају разнородни сетови
података и многим другим изазовима). Значајан део послова је обављен од стране
Агенције, а корисницима, првенствено локалним самоуправама које најчешће
немају довољно капацитета за сопствене базе података, у великој мери је „олакшан
посао“. Корисницима је омогућено укрштање различитих података без потребе за
познавањем било ког другог софтверског алата за обраду података. Међутим, у
превеликој једноставности постоји опасности од погрешног тумачења података, па
је један од важнијих аспеката при промоцији управљања на основу података
неопходна и адекватна обука о тумачењу тих података. У уводном пројекту за
имплементацију CADaS протокола у Републици Србији који је иницирала Агенција
(АБС, 2014) је наведено да праћење постојећег стања подразумева одговор на
питање „Шта је проблем?“, а дефинисање проблема подразумева неколико корака
од којих се издвајају: стручна обрада, стручно извештавање и стручно дефинисање
проблема. Нагласак је на потреби за „стручним“ приступом, који захтева одређена
знања за тумачење података и одабир решења. Свакако, један део стручних послова
се успостављеном Базом и Апликацијом обавља у Агенцији, што је и даље
олакшавајућа околност за локалне самоуправе.
Подаци на једном месту. Циљ успостављене Апликације и Базе података је да
се сви подаци које прикупљају различите институције обједине на једном месту кроз
јединствени портал. Корисници кроз јединствен интерфејс добијају све релевантне
податке траже на једном месту – у оквиру једне Апликације.
3.2.

Доступни скупови података

Доступни скупови података су функционално раздвојени по институцијама које
их обезбеђују. Тренутно су кључни субјекти чији се подаци налазе у Бази и
Апликацији: Министарство унутрашњих послова (Управа саобраћајне полиције),
Агенција за безбедност саобраћаја и ЈП „Путеви Србије“. У Бази се налазе и подаци
Републичког завода за статистику (подаци о изложености – број становника),
Републичког геодетског завода (границе територијалних јединица у Републици
Србији) који су често коришћени као помоћни за добијање и приказ других сетова
података (нпр. ризика страдања).
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3.2.1.

Министарство унутрашњих послова (Управа саобраћајне полиције).
x Подаци о саобраћајним незгодама, лицима и возилима која су
учествовала у саобраћајним незгодама (1997 – година пре актуелне7).
x Подаци о центрима за обуку возача (актуелно стање, ажурира се на пола
године).
x Подаци о станицама за технички преглед возила (актуелно стање,
ажурира се на пола године).
x Подаци о моторним и прикључним возилима (по општинама и
полицијским управама, 2011 - 20148).
x Подаци о саобраћајним прекршајима (2016).
x Подаци о возачима моторних возила (2016).

3.2.2.

Агенција за безбедност саобраћаја
x Подаци о индикаторима безбедности саобраћаја (по полицијским
управама, приказује се последње мерење, али у табели су доступна сва
мерења од 2013. до 2016. године, ако је конкретан индикатор мерен у
одређеној години).
x Подаци о ризицима страдања учесника у саобраћају (по полицијским
управама и општинама, за претходну годину или претходне три године
за ризике одређених категорија учесника).
x Подаци о ставовима учесника у саобраћају (2014).
x Подаци о радионицама за тахографе (актуелно стање, ажурира се свака
два месеца)
x Подаци о техничарима у радионицама за тахографе (актуелно стање,
ажурира се свака два месеца).
x Подаци о возачима којима је одузета возачка дозвола (актуелно стање,
ажурира се свака два месеца).
x Подаци о предавачима, испитивачима, инструкторима, возачима
трамваја и професионалним возачима (актуелно стање, ажурира се свака
два месеца).
x Локална тела за координацију послова безбедности саобраћаја
(актуелно стање, ажурира се свака два месеца)9.

3.2.3.

Јавно предузеће „Путеви Србије“
x Референтни систем државних путева – деонице (2016).
x Референтни систем државних путева – деонице (2013).
x Саобраћајна сигнализација (2008).
x Просечан годишњи дневни саобраћај – ПГДС (2015).
x Аутоматски бројачи саобраћаја (2016).

7
У актуелној години су доступни подаци само закључно са претходном годином (обично од марта месеца
актуелне године). Не објављују се подаци у актуелној години.
8
Обично доступно закључно са две године пре актуелне године. Ажурира се по објављивању
Републичког завода за статистику.
9
Даљим развојем Апликације ће подаци који се односе на предаваче, испитиваче, инструкторе, возаче
трамваја, професионалне возаче, возаче којима је одузета дозвола и локална Тела за координацију
послова безбедности саобраћаја да се ажурирају на дневном нивоу унутар система Агенције.
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x
x
x
x
x
4.

Опасна места – „црне тачке“ (2007. и 2011. година).
Мостови (2016).
Тунели (2014).
Клизишта (2008-2012).
ITS уређаји (2015).
Међународни E путеви (2016).

ЗАКЉУЧАК

Квалитетне базе података (доступне, довољно ажурне, комплетне, конзистентне,
тачне и др.) су основни предуслов за управљање системом безбедности саобраћаја
које је базирано на подацима. Управљање базирано на подацима (стручно
протумаченим подацима) је предуслов да се квалитетно планирају циљеви за
унапређење безбедности саобраћаја, да се дефинишу мере и др. Развојем
Интегрисане базе података о обележјима безбедности саобраћаја, а посебно
Апликацијом којом су ти подаци доступни јавности, Агенција испуњава своје
законске обавезе, промовише управљање на основу података, али и ради на
унапређењу квалитета података које омогућава (највише у сарадњи са Управом
саобраћајне полиције). Република Србија се може похвалити напредним системом
(Базом и Апликацијом) који је у одређеним аспектима напреднији него у државама
које су синоними за квалитетно управљање безбедношћу саобраћаја. Међутим, рад
на развоју Базе података и Апликације није завршен. У једном од докумената који
су представљали излаз из пројекта SafetyNet, а који се односио на CADaS, Yannis и
др., (2008) су још 2008. године систематизовали акције које треба спровести за
унапређење квалитета података: електронске форме за прикупљање података,
прикупљање GPS локација, већа доступност база података и повезивање база
података, унапређење квалитета података, успостављање института за истраживање
безбедности саобраћаја, боља комуникација између државних институција, враћање
повратне информације од анализа ка саобраћајној полицији, више тренинга и др.
Кључни аспекти у којима је планиран даљи развој Базе и Апликације у Републици
Србији из домена Агенције су:
- Интеграција података о саобраћајним незгодама са материјалном штетом
коју воде осигуравајуће куће (Припадници саобраћајне полиције дужни да
изађу на место саобраћајне незгоде са повређеним, односно погинулим
лицима, или када је наступила велика материјална штета („Сл. гласник РС",
бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.
закон и 9/2016 – одлука УС), Члан 171))
- Повезивање података о повредама које евидентирају здравствени радници
са подацима о саобраћајним незгодама које евидентира саобраћајна
полиција уз укључивање MAIS3+ скале за оцену тежина повреда (највећи
допринос у погледу оцене тешких телесних повреда).
- Иако се константно ради на унапређењу квалитета података, неопходно је
успостављање систематских, квалитетних и редовних евалуација квалитета
прикупљених података (индикатори квалитета, провера конзистентности,
испитивање степена непријављивања (тамна бројка) и др.) и детаљно
документовање свих атрибута базе података (опис структуре базе).
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-

-

-

Иницирање прикупљања одређених параметара трошкова саобраћајних
незгода (трошкови материјала и интервенције, губитак продуктивности,
изгубљено време у саобраћајним застојима услед саобраћајних незгода,
губитак квалитета живота).
Омогућавање још већег степена доступности података (поузданих скупова
података) у погодном измењивом формату који би био задовољавајући за
специфичне потребе корисника. Оваква пракса је успостављена у Великој
Британији где су прилагођени експорти (незгоде, возила и лица) од 2006. до
2015. године доступни на интернет порталу (https://data.gov.uk/).
Омогућавање додатних атрибута за анализу у Апликацији (нпр. раздвајање
теретних возила са више/мање од 3,5 t највеће дозвољене масе, анализа по
добу дана, временским условима и сл.) и креирање специјализованих карата.
У погледу кључних података које прикупља Агенција за безбедност
саобраћаја, неопходно је додатно промовисати прикупљање индикатора
перформанси безбедности саобраћаја на нивоу локалне самоуправе, као и
формирати нове начине за приказивање свеобухватних студија ставова
учесника у саобраћају.

Иако су представљена Апликација и Интегрисана база података примарно
намењени локалним самоуправама које треба да управљају безбедношћу саобраћаја,
карактеристично је то да база података на националном нивоу готово никада неће
имати ниво детаљности који локална самоуправа може и треба да има развојем
сопствених база података. На другој страни, значајан део локалних самоуправа
(мање развијене) нема довољно капацитета за управљање својом локалном базом
података (кадровских, финансијских, хардверских, софтверских и др.) па ће таквим
локалним самоуправама национална база података често бити једини извор
информација о обележјима безбедности саобраћаја, а што опет не значи да локалне
самоуправе не треба да раде на јачању сопствених капацитета. Агенција промовише
управљање на основу података кроз све активностима са локалним самоуправама.
За промоцију коришћења Апликације Агенције припремљени су информативна
брошура, Корисничко упутство и Упутство за разумевање података, који треба да
олакшају рад у Апликацији и који су доступни на интернет страници Агенције.
5.
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ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА О САОБРАЋАЈНОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ
CHANGE OF RULEBOOK ON TRAFFIC SIGNAGE
Јелена Кртенић1, Марко Цупара2, Ана Трпковић3, Никола Челар4,
Владо Ракочевић5, Марија Живадиновић6, Алксандар Радосављевић7
Резиме: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфрaструктуре је у процедури
доношења новог Правилника о саобраћајној сигнализацији почетком 2017. године. Измене су
бројне у циљу повећања безбедности саобраћаја на путу. Унапређење безбедности саобраћаја
подразумева измене прописа, у складу са европским прописима и искуствима у области
безбедности саобраћаја. Такође, уклањање недостатака и допунама би се повећао ниво
безбедности саобраћаја. Посебан акценат је дат усклађивању Правилника са прописима у
области израде техничке документације који су у међувремену донети. У том смислу је
усаглашен саобраћајни пројекат. Акценат је дат у решавању проблема који постоје код
униформног рада пројектаната у фази израде пројекта. У том смислу је дефинисан
аналитички поступак прорачуна дужина разделних линија за безбедно претицање у функцији
брзина, као и обележавање зона дозвољеног и забрањеног претицања у хоризонталним и
вертикалним кривинама. Саобраћајни знаци су у већини изгледом и дефиницијом усклађени
са Kонвенцијом о сигнализацији на путевима (усвојена 8. новембра 1968. године у Бечу). У
току је у Женеви, у оквиру рада групе експерата за саобраћајну сигнализацију, измена
Конвенције. Коначна верзија ће бити обавезујућа за све земље потписнице ради
униформности саобраћајне сигнализације. Посвећена је пажња туристичкој сигнализацији.
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Класа материјала за израду саобраћајне сигнализације је измењена у складу са трендовима у
окружењу и оправданости смањења трошкова за израду исте. Велика је пажња посвећена
области ознаке на путу, као и начину постављања саобраћајне сигнализације. Поред нових
ознака измене се односе и на карактеристике материјала за извођење ознака на путу у
зависности од ранга пута. Поштовање примене важећег прописа је обавеза свих оних који су
саставни део процедуре која се односи на све фазе израде Саобраћајног пројеката (надлежних
институција, пројектаната, техничке контроле, надзора, извођача радова, возача, итд.), а све
у циљу повећања безбедности саобраћаја на јавном путу.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, правилник, саобраћајни знак, ознака на путу
Abstract: The Ministry is in the process of adopting a new Rulebook on traffic signalization
anticipated in 2017. Amendments are aimed at increasing traffic safety on public roads.
Development of traffic safety implies regulations in accordance with the European regulations. It
aims removal of shortcoming and introduction of novelties the traffic safety. The emphasis is
harmonization of Rulebook in the area of technical documentation. The transport design has been
harmonized. Solutions to problems occurring in uniform activities of designers in design preparation
phase are pointed out. The analytical procedure in calculation of lengths of split lines for safe
overtaking in relation to speed, as well as marking the zones for safe and forbidden overtaking on
horizontal and vertical curves, is defined. Traffic signs and their size and outlook are mostly
harmonized with Vienna Convention. There are ongoing amendments to Convention in Geneva
performed by the team of experts for traffic signage. The version will be binding for signatories for
uniformity of traffic signage. The attention has been paid to the tourist signs. Class of materials for
preparation of signalization has been modified in accordance with surrounding trends and for
reduction of costs. Attention has been paid to the section of road markings, and to the method of
placement of traffic signage as well. The amendments also refer to characteristics of materials for
performance of road marking depending the road category. Compliance with the application of
regulation is obligatory for all who are an integral part of the procedure relating to the all phases of
making of Transportation Designs (competent institution, designers, technical control, drivers, etc.)
so as to increase safety on a public road.
Keywords: traffic safety, rulebook, traffic sign, road marking,

1. УВОД
Правилник о саобраћајној сигнализацији је пропис који је намењен свим
учесницима у саобраћају, органима надлежним за послове саобраћаја који и прате
његову примену, пројектантима у фази израде техничке документације и
вршиоцима технике контроле, предузећима која се баве саобраћајем и саобраћајном
сигнализацијом, извођачима, саобраћајним вештацима, судијама, надзорним
органима и сл. Основни разлог за измену Правилника о саобраћајној сигнализацији
(„Службени гласник РС“, бр. 134/14) је унапређење прописа са Kонвенцијом о
сигнализацији на путевима, с обзиром на то да смо земља потписница, измене за
којим се показало да постоје проблеми у примени у пракси као и добра пракса
примене постојећих европских прописа и стандарда. У питању је велики број
корисника прописа, са често опречним захтевима за измену истог. У том смислу,
постоји велика одговорност за усклађивањем захтева наведених корисника, уз
поштовање норми европских прописа. Измену подзаконских прописа не прати
истовремено измена закона. Приликом рада радне групе за измену Правилника о
саобраћајној сигнализацији уочени су бројни проблеми у вези постојећег правног
оквира који је дат законом. Измена закона, у области саобраћајне сигнализације,
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није дуг период узимана у обзир. Област саобраћајне сигнализације је обимна и
потребне су бројне измене у њој, које би се лакше пратиле уколико би поједине
области добиле правни оквир којим би се посебно уређивале. Најадекватнији
пример за то је област семафора. Радна група ће упутити писаним путем предлог
Министарству унутрашњих послова за измену закона у области саобраћајне
сигнализације.
Унапређење безбедности саобраћаја је сложен процес. Узимајући у обзир
чињеницу да се саобраћај мења са временом, као и навике и потребе учесника у
саобраћају и европске норме, неминовно се намеће закључак периодичне измене
прописа. Један од битних разлога за измену прописа је унапређење одредби у оним
деловима за којим се у пракси указала потреба. И добро написан пропис, неће имати
адекватну примену, уколико се не примењује. Основни постулат у писању прописа,
којим је вођена радна група коју су чинили експерти из области саобраћајне
сигнализације је јасна и недвосмислена саобраћајна сигнализација за домаће и
стране учеснике у саобраћају на путевима у РС. Овим радом, органима локалне
самоуправе и свим учесницима скупа биће представљен нов Правилник о
саобраћајној сигнализацији који је у поступку доношења, у циљу унапређења
безбедности саобраћаја на путевима.
2.

ПОСТОЈЕЋА ПРАКСА

Министарство кроз Стратегију о безбедности саобраћаја на путевима Републике
Србије за период од 2015. до 2020. године, доношењем нових прописа у области
путева као и овим правилником даје допринос унапређењу безбедности саобраћаја
као мултидисциплинарној области. Сведоци смо великог броја саобраћајних
незгода на нашим путевима, било да је реч о домаћим или страним учесницима у
саобраћају, као и постојања великог броја зона радова на путевима. Важећом
саобраћајном сигнализацијом на путу, сталном или привременом, подразумева се
сигнализација одобрена решењем органа надлежног за послове саобраћаја на основу
овереног саобраћајног пројекта. Претходним правилником је дефинисан
саобраћајни пројекат, обавеза његове техничке контроле, обавеза управљача јавног
пута у вези давања и овере пројектног задатка, као и одобравања истог овером
коначне верзије пројекта. Сви у низу, од инвеститора, надзорних органа,
пројектаната, техничке контроле својим одлукама кроз саобраћајне пројекте у
складу са прописом, преузимају на себе део одговорности по питању безбедности.
Овера пројектног задатка од стране инвеститора подразумева да он има у виду
овлашћења и обавезе које су му дате законом којим се уређује његова надлежност,
као и да прати прописе у области безбедности саобраћаја. Поштовање одредби
прописа и стандарда у области сигнализације подразумева униформност у раду у
циљу пружања једнозначне и јасне поруке учесницима у саобраћају. Поред
наведеног, безбедност саобраћаја се постиже добром информисаношћу јавности,
инспекције за путеве и саобраћајне полиције о изменама прописа и појашњењу
истих. Након свега када се сигнализација изведе на путу, настаје обавеза поштовања
исте од стране учесника у саобраћају који својим поштовањем прописа између
осталог утичу на безбедност.
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3.

ПОСТОЈЕЋИ ПРОПИСИ И АКТУЕЛНОСТИ

С обзиром на чињеницу да су измене претходног правилника биле бројне,
министарство је иницирало израду новог прописа у циљу унапређења постојећег
прописа за које је примена показала нужност. Управљач државних путева, на основу
правилника којим је регулисана зона радова, је у међувремену донео техничко
упутство о зонама радова са типским примерима истих. Доношење претходног
правилника о саобраћајној сигнализацији је олакшао рад пројектантима било да је
реч о редовном или периодичном одржавању путева. У међувремену, сектор за
грађевину овог министарства донео је Закон о планирању и изградњи и правилник
којим је уређена област израде техничке документације, са којим је нови правилник
о сигнализацији усаглашен. Да би се дао допринос безбедности саобраћаја, као и
правни основ за доношење других правилника из области саобраћаја, потребна је
измена ЗОБС-а. Области семафори и кружне раскрснице с обзиром на актуелност
истих на путевима, захтевају наредно ангажовање министарства за њихово уређење.
Сматрамо да ће побољшање постојећег прописа вишеструко утицати позитивно
на повећање степена безбедности саобраћаја на путевима.
4.

ПРОМЕНЕ У ВЕЗИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Саобраћајни знакови су измењени у дефиницији и изгледу. У току су састанци
радне групе у Женеви који трају од краја 2014. године, ради измене и допуне
Конвенције о саобраћајној сигнализацији. На основу извештаја које су земље
чланице доставиле почетком 2015. године, евидентирано је око 1400 различитих
знакова који нису у складу са Конвенцијом. Представник нашег министарства је
члан радне групе и дописно прати извештаје са састанака. Напоменуто је да се
симболи на знаковима највише разликују и да није неопходно иновирање истих, већ
да буду препознатљиви ученицима у саобраћају свих земаља. Измене Конвенције ће
се односити на увођење нових знакова за које се у извештајима покаже да их
примењује већина земаља. Постојећи знаци у Конвенцији ће имати исте дефиниције,
али ће незнатан број имати иновиране симболе. У том смислу, усклађивање
дефиниције знакова у правилнику са Конвенцијом значи исто тумачење значења
знака за наше и стране возаче. Неопходне измене изгледа знакова извршене су
управо на основу сугестија радне рупе из Женеве, које је неопходно да усагласимо
и који неће бити предмет измене Конвенције. Потписивање нове Конвенције
подразумеваће измену правилника у целости са наведеним прописом. Измењен је
изглед појединих допунских табли, значење неких је појашњено и уведене су нове.
Посебна пажња је дата допунским таблама које се односе на слепе и слабовиде, као
и на стара лица на путу. Акценат је дат начину постављања знакова са
ретрорефлектујућим лицем на банкини и на порталу. Дефинисан је угао
постављања, без обзира на произвођача знака, из разлога што ако се на тај начин не
постави потребан ефекат ретрорефлексије се губи а тиме се угрожава безбедност,
као и оправданост уложених средстава. Наиме, управљач пута и надзорни органи су
уочили појаву привременог бљештања знакова. Анализом узрока те појаве,
утврђено је да се знаци постављају углавном неправилно, тако што се усмеравају ка
оси пута уместо од ње што изазива бљесак. Због тога је прописан начин на основу
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кога ће се максимизирати перформансе знака и минимизовати могућност
заслепљивања.
Дефинисан је начин ређања знакова по групама на заједничком носачу, као и
групе димензија знакова који се постављају на заједничком носачу. Ради
униформности и боље уочљивости знакова, као и присуства пешака, измењена је
висина постављања знакова у насељу. На захтев радне групе и управљача државних
путева измењена је класа материјала на аутопуту и мото-путу. Развој туризма у
Србији је значајан, тако да ће измене у области туристичке сигнализације допринети
бољем означавању туристичких локалитета и вођењу корисника до истих.
У области ознака на путу, побољшано је доста ознака, уведене су стрелице за
вођење саобраћаја у кружном току, обележавање паркинг места за инвалиде,
укрштање пешачке и бициклистичке стазе, обележавање бициклистичке стазе и сл.
У односу на претходни правилник, избачен је став који се односио на обавезу
семафоризовања пешачког прелаза на путу са више саобраћајних трака по смеру.
Разлог томе је различито тумачење уведеног става у пракси. Доносилац прописа је
став тумачио да се тај став односи на новопројектоване путеве. Управљач пута је
став тумачио као превелику финансијску обавезу за постојеће путеве. Саобраћајни
вештаци су тумачили да сваки такав пешачки прелаз, и није пешачки прелаз јер
нема семафор и сл. Иако су уложени велики напор и жеља радна група да се
дефинишу критеријуми за семафоризовање пешачког прелаза, договорено је да би
било боље донети правни оквир за израду посебног Правилника о семафорима којим
би се детаљно размотрили и критеријуми за семафоризовање пешачког прелаза.
Јасније је дат садржај пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације
приликом постављања семафора и модификације његовог рада у смислу јаснијег
раздвајања елемената пројекта који се односе на фиксан, односно детекторски рад
семафора. Поред наведеног, дефинисан је појам заштитног времена и дата је
могућност његовог приказивања и у форми међузеленог времена. Такође, прелазна
стања за детекторски рад су обавезан део пројектне документације. У садржају
пројекта предвиђена је тачка која се односи на вредновање пројектованог рада
семафора. Поред стандардних димензија светала семафора од 210 и 300 mm,
предвиђена је и димензија светла од 200 mm, која је прописана у неким
правилницима у земљама ЕУ и има добру примену у пракси. Дефинисано је
трепћуће зелено светло за регулисање кретања возача и пешака са аспекта дужине
трајања, фреквенције трептаја и њиховог распореда у односу на претходни и
наредни сигнални појам. Обликом и димензијама дефинисани су светлосни
саобраћајни знакови за регулисање кретања возила по саобраћајним тракама, у
складу са савременим техничким решењима за овај тип сигнализације. Дат је
предлог радне групе за измену закона и увођење помоћних светлосних саобраћајних
знакова (жуто трепћуће светло са графичким симболом црне боје) који имају
значење обавезе за све учеснике да се крећу уз повећану опрезност због постојања
конфликта са током приказаним одговарајућим графичким симболом. Ови
светлосни знаци дуго су присутни у законодавству ЕУ и у домаћој пракси. У члану
који се односи на постављање семафора уведен је појам основих семафора за
регулисање кретања возила и семафора понављача. Са разрађеним и јасно
дефинисаним могућностима и начинима њиховог позиционирања на саобраћајници.
Предлогом овог члана елиминисана су и нека просторна ограничења која су се
односила на позиционирање стубова светлосних сигнала поред пута. Актуелни
Правилник стриктно дефинише растојање осовине стуба од ивице коловоза 0,75-1
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m, док је у предлогу акценат стављен на фиксно дефинисање позиција семафора, без
ограничења са аспекта позиције њихових стубова носача.
Када је у питању прописани квалитет ретрорефлектујућег материјала за израду
лица саобраћајних знакова извршена је мања корекција у циљу оптимизације у
складу са условима у Србији. Управљач пута је имао примедбу на велику употребу
класе 3 на аутопуту у смислу ограниченог буџета. Иако класа 3 пружа најбољу
уочљивост, учињен је компромис у смислу смањења перформанси како би се
омогућила израда већег броја за нијансу слабијих знакова. Класа 3 остаје на
порталима за знакове који се постављају на аутопуту и мото-путу, док за знакове
који се постављају на банкини на наведеним путевима се користи класа 2 ако нема
осветљења, односно класа 3 ако оно постоји. Имајући у виду окружење у зони где
је спуштена класа на 2, сматраћемо да ће и даље уочљивост бити безбедна и
задовољавајућа због великог контраста околине и знака, а да ће бити повећана
безбедност због могућности постављања већег броја нових знакова са мањом ценом
као и да се средства из буџета управљача пута на основу наведене уштеде могу
преусмерити у друге сврхе.
У табели у прилогу 1 која дефинише карактеристике хоризонталне
сигнализације у односу на врсту саобраћајнице, извршене су корекције. На основу
примедби управљача пута и лабораторије за испитивање материјала која
контролише квалитет изведених ознака на путу а остајући све време у оквиру
резултата студије COST 331, извршено је смањење иницијалне ретрорефлексије на
одређеним врстама пута са мањим брзинама кретања. Доња граница
прихватљивости ретрорефлексије смањена је са 150 на 100 mcd/lxm2 управо из
разлога што мала брзина гарантује уочљивост и поред смањене рефлексије. На
брзим саобраћајницама високи критеријуми нису мењани. Друга измена се
односила на то да више нема прописаног рока експлоатације, једини критеријум
када треба поново изводити ознаке на путу је минимална перформанса. Овим је
практично дозвољена употреба и мање квалитетних јефтинијих материјала, уз услов
да задовољавају прописане критеријуме. Наравно, то ће значити и чешће радове, али
у постојећим буџетским оквирима је то неизбежно.
У Правилнику је дефинисан модел прорачуна дужине прегледности за безбедно
претицање на двотрачним путевима. Наведени модел, развијен од стране R. Coquand
и омогућава пројектантима практичну примену прорачуна дужине неиспрекидане
линије и дужине линије упозорења, са циљем да се одреди последња тачка од које
је могуће започети претицање да би се оно безбедно завршило на крају линије
упозорења, односно да се прорачуна потребна дужина прегледности за безбедно
претицање. Дате су формуле којима је могуће прорачунати потребне елементе за
безбедно претицање. Истовремено, ради ефикасније практичне примене, дата је
табела са израчунатим дужинама неиспрекидане линије и линије упозорења за
случај да је разлика престижућег и престизаног возила 20 km/h, а за опсег брзина
од 40 km/h до 100 km/h и меродавну дужину возила L=4.3 m. Циљ је био постићи
униформност у раду пројектаната, а добијене дужине су у складу са Конвенцијом,
важећим прописима и захтевима Светске банке код пројеката периодичног
одржавања пута.
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5.

ЗАКЉУЧАК

Прописивање нове саобраћајне сигнализације подразумева ревидирање
стандарда, материјала за обуку возача, обучавање и информисање органа
надлежних за послове саобраћаја, саобраћајне полиције, свих категорија учесника у
саобраћају, допуну евиденције саобраћајне сигнализације на путу и сл. Сматрамо да
је ова измена правилника значајна за безбедност саобраћаја. Неминовно унапређење
прописа у деловима где је пракса показала потребу за изменом или усклађивање са
европским прописима, с тим да се суштинске одлуке у вези саобраћајне
сигнализације неће мењати у наредним итерацијама без разлога, као и чињеница да
се ова област односи на велики број учесника и корисника у саобраћају.
Саобраћајни систем, представља комплексан систем који уколико је успешно
организован, омогућава правилно функционисање свих саобраћајних функција. То
практично значи да је неопходно обезбедити не само добру организованост и
квалитетну изграђеност саобраћајне мреже, већ и складно одвијање саобраћаја кроз
мере регулативе и прописа.
Измене прописа су неопходне нарочито на основу оцена које покаже примена и
разумевање прописа у пракси. Доношење правног оквира којим би се одвојила и
уредила област семафора, донела би лакше праћење прописа као и будућих измена.
У том смислу, у наредном периоду Правилник о саобраћајној сигнализацији би
уређивао област саобраћајних знакова и ознака на путу. Потребно је, након што се
донесе измена Конвенције и наша земља званично потпише исту, уради измена
прописа која би уважила наведени документ.
6.
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DA LI SE PROFESIONALNI VOZAČI RAZLIKUJU OD VOZAČA
KOJIMA JE ODUZETA VOZAČKA DOZVOLA?
ARE THERE DIFFERENCES BETWEEN PROFESSIONAL DRIVERS
AND DRIVERS WHOSE DRIVING LICENSE HAS BEEN REVODKED?
Nina Dragutinović Jovanović1, Zoran Alimpić2
Rezime: Cilj ovog istraživanja je bio poređenje znanja, samoprocene sposobnosti i veština
profesionalnih i vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola. Istraživanje je sprovedeno na uzorku
sačinjenom od grupe 119 profesionalnih vozača zaposlenih u gradskom javnom preduzeću i
internacionalnoj kompaniji, i grupe od preko 100 nesavesnih vozača kojima je oduzeta vozačka
dozvola, polaznika seminara unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja. U istraživanju su
kao merni instrumenti korišćeni posebno konstruisani testovi znanja, „DSI“ inventar vozačkih
veština (Lajunen & Summala, 1995) i „SRPH“ skala za samoprocenu sposobnosti percepcije
opasnosti. Dobijeni rezultati analizirani su sa aspekta obrazovne potrebe profesionalnih vozača i
njihovog profesionalnog usavršavanja za sticanje CPC sertifikata i efekata seminara unapređenja
znanja na unapređenje znanja i stavova nesavesnih vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola.
Ključne reči: Profesionalni vozači, vozači kojima je oduzeta vozačka dozvola, DSI i SRPH skale
samoprocene, obrazovna potreba, CPC
Abstract: The aim of this study is to compare the knowledge and self-reported driving skills of
professional drivers and drivers whose driving licence is revoked. The sample consisted of two
independent groups: the group of 119 professional drivers employed by a public enterprise and an
international company, and the group of over 100 drivers whose driving licence was revoked and
who were attending the driver rehabilitation course. Participants completed knowledge tests, Driver
Skill Inventory (DSI) and Self-reported Hazard Perception scale (SRPH). The results are discussed
in relation to educational need assessment of professional drivers and Driver CPC qualification, as
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well as whether the knowledge and reported skills levels were affected by driver rehabilitation
course.
Keywords: Professional drivers, drivers whose driving license is revoked, driver skills inventory,
hazard perception scale, educational need, CPC

1.

UVOD

U Srbiji je sprovođenje procesa rehabilitacije vozača kojima je oduzeta vozačka
dozvola počelo u junu 2012. godine i predstavljalo je jednu od velikih novina u odnosu na
dotadašnji sistem bezbednosti saobraćaja. Novinu je predstavljao sam proces rehabilitacije
sa kojim do tada u Srbiji nije bilo nikakvog iskustva, a novinu su predstavljali i vozačiučesnici procesa rehabilitacije, jer se o srpskim „nesavesnim“ vozačima još uvek malo
toga znalo. Iako Agencija za bezbednost saobraćaja, kao institucija odgovorna za
sprovođenje rehabilitacije vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola, od samog početka
sprovodi istraživanja o raznim aspektima ovog procesa, možemo slobodno reći da se ni
posle pet godina sprovođenja seminara za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola,
preko 300 sprovedenih seminara i preko 3.500 vozača koji su završili seminar, još uvek
nedovoljno zna o efektima procesa rehabilitacije vozača u Srbiji.
Sa druge strane, sa očekivanim usvajanjem izmena i dopuna Zakona o bezbednosti
saobraćaja na putevima (u daljem tekstu ZOBS, 2009), Srbiju u najskorijoj budućnosti
očekuje još jedna velika sistemska novina od koje se očekuje da doprinese unapređenju
sistema bezbednosti saobraćaja, a to je obuka profesionalnih vozača za sticanje sertifikata
o profesionalnoj kompetentnosti, tzv. CPC. Agencija za bezbednost saobraćaja je
institucija odgovorna za organizaciju i sprovođenje CPC obuka. Kao i u slučaju
rehabilitacije nesavesnih vozača, i obuka profesionalnih vozača pred Agenciju, ali i sve
druge subjekte koji će učestvovati u ovom procesu, postavlja nove izazove, a jedan od
glavnih je napraviti obuku koja će odgovoriti na obrazovne potrebe profesionalnih vozača
u Srbiji.
Iako se na prvi pogled može pomisliti da se radi o dva različita procesa, smatramo da
dosadašnja iskustva u procesu rehabilitacije nesavesnih vozača mogu biti korisna za
uspostavljanje efikasnog procesa obuke profesionalnih vozača, naravno, uz uvažavanje
razlika između subjekata i ciljeva ova dva procesa. Da bi utvrdili o kakvim se razlikama
u stvari radi, upravo je cilj ovog istraživanja bio poređenje znanja, samoprocene
sposobnosti i veština profesionalnih vozača s jedne, i nesavesnih vozača s druge strane.
Dobijeni rezultati analizirani su sa aspekta obrazovne potrebe profesionalnih vozača i
njihovog profesionalnog usavršavanja za sticanje CPC sertifikata, kao i efekata seminara
na unapređenje znanja i stavova nesavesnih vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola.
2.

MATERIJAL I METODE

Istraživanje je sprovedeno na uzorku sačinjenom od grupe 119 profesionalnih vozača
i grupe od 149 nesavesnih vozača, polaznika seminara unapređenja znanja koji su seminar
pohađali u periodu novembar-decembar 2016. godine.
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U istraživanju su kao merni instrumenti korišćeni posebno konstruisani testovi znanja,
„DSI“ inventar vozačkih veština (Lajunen & Summala, 1995) i „SRHP“ skala za
samoprocenu sposobnosti percepcije opasnosti.
Profesionalni vozači su ispitivani samo jednom, a grupa nesavesnih vozača je
ispitivana dva puta, i to neposredno pre početka i neposredno po završetku seminara.
Statističke metode primenjene u ovom istraživanju su kombinacija metoda za dva
nezavisna uzorka (poređenje profesionalni vozači vs. nesavesni vozači) i za zavisne
uzorke (poređenje nesavesnih vozača pre i posle seminara).
Tabelarni prikaz nacrta istraživanja
Prvo merenje, pre seminara
Profesionalni vozači
Nesavesni vozači
2.1.

Drugo merenje, posle seminara
/
Nesavesni vozači

„DSI” Driving skill inventory

U istraživanju je korišćen „DSI“ Driving skill inventory DSI (Inventar vozačkih
veština), koji su konstruisali Lajunen i Summala (Lajunen i Summala, 1995). DSI se
sastoji od 20 ajtema raspoređenih u dve podskale: podskalu perceptivno-motornih veština
u vožnji (na primer: brzina reagovanja) i podskalu veština bezbedne vožnje (na primer:
smireno tolerisanje grešaka drugih vozača). Zadatak vozača je da na petostepenoj skali
proceni koliko su slabe, odnosno jake njegove sposobnosti. Treba imati na umu da ajtemi
ne mere apsolutni nivo vozačkih veština ili apsolutnu sklonost ka bezbednom ponašanju,
već pre orijentaciju vozača, odnosno da li vozač sebe vidi kao veštog ili bezbednog i
vozača koji izbegava rizik.
Iako su u različitim istraživanjima korišćene donekle različite verzije DSI,
dvofaktorska struktura upitnika je potvrđena u nekoliko različitih zemalja, što ga je
kvalifikovalo kao instrument pogodan i za upotrebu na našoj populaciji vozača.
Perceptivno-motorne veštine su „tehničke“ veštine vožnje kao što je vešto vladanje
vozilom. Veštine bezbedne vožnje odnose se na veštine predviđanja i izbegavanja
nezgoda, kao što je pažljiva vožnja. Perceptivno-motorne veštine se oslanjaju na
procesiranje informacija i motorne veštine, dok se veštine bezbedne vožnje oslanjaju na
stavove i faktore ličnosti. Ovo potvrđuju rezultati ranijih istraživanja koji pokazuju da
vozači sa visoko ocenjenim perceptivno-motornim veštinama imaju rizičnije stilove
vožnje i češće učestvuju u saobraćajnim nezgodama nego vozači sa visoko ocenjenim
veštinama bezbedne vožnje. Takođe, perceptivno-motorne veštine su pozitivno povezane
sa vozačkom agresijom, dok su veštine bezbedne vožnje negativno povezane sa vozačkom
agresijom.
2.2.

„SRPH” Self-Reported Hazard Perception Scale

„SRPH“ skala samoprocene sposobnosti percepcije opasnosti je kratka skala
sastavljena od šest ajtema. Zadatak vozača je da na šestostepenoj skali Likertovog tipa
proceni svoju sposobnost percepcije opasnosti u različitim situacijama u vožnji. Viši
prosečni skorovi na SRPH predstavljaju bolju samoprocenjenu sposobnost opažanja
opasnosti.
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2.3.

Test znanja

U istraživanju je korišćen posebno konstruisan test znanja za profesionalne vozače, a
11 pitanja iz ovog testa bio je sastavni deo testa na završnom ispitu koji su nesavesni
vozači polagali nakon odslušanog seminara za nesavesne vozače.
3.
3.1.

REZULTATI
Samo-ocenjivanje vozačkih veština i sposobnosti na DSI upitniku

DSI upitnik pokazuje zadovoljavajući nivo pouzdanost sa koeficijentom pouzdanosti
od 0,846 za DSI podskalu perceptivno-motornih veština, odnosno 0,831 za podskalu
veština bezbedne vožnje.
Prosečne samo-ocene nesavesnih vozača pre i posle seminara su pozitivno korelirane
i to na obe podskale. Koeficijent korelacije samocena pre i posle seminara na podskali
perceptivno-motornih i podskali veština bezbedne vožnje je r=0,630, p=0,00 i r=0,612,
p=0,00 respektivno.
Analiza značajnosti razlika prosečnih samo-ocena na ove dve skale, pokazuje da se
statistički značajan razlika pre i posle seminara javlja samo na podskali veština bezbedne
vožnje, t=-1,974, p=0,05. Na skali perceptivno-motornih veština nema statistički značajne
razlike u samo-ocenama pre i posle seminara, t=1,734, p=0,086.
Prosečne samo-ocene perceptivno-motornih i veština bezbedne vožnje
nesavesnih vozača na DSI upitniku

Nesavesni vozači:

3.2.

Perceptivno-motorne
veštine
Veštine bezbedne vožnje

Pre seminara Posle seminara
4,54
4,49
4,31

4,40

Rezultati nesavesnih i profesionalnih vozača na SRPH upitniku

Pouzdanost SRHP upitnika je zadovoljavajuća i u skladu sa rezultatima prethodnog
istraživanja u kojem je ovaj upitnik korišćen na sličnom uzorku (Dragutinović i
Simonović, 2016). Koeficijent pouzdanosti za SRHP na ulaznom merenju, odnosno pre
seminara je 0,591, a za SRHP posle seminara 0,734.
Za utvrđivanje značajnosti razlike prosečnog skora SRHP za grupu profesionalaca i
grupu nesavesnih vozača pre seminara, korišćen je neparametrijski Mann-Whitney U test
jer su podaci sa SRHP upitnika sa ordinalne skale i dobijeni na dve nezavisne grupe
ispitanika. Na SRHP upitniku nije dobijena statički značajna razlika u prosečnim
skorovima između profesionalaca i nesavesnih vozača, U=7432,00, p=0,509.
Poredeći prosečne rezultate na SRHP upitniku za nesavesne vozače pre i posle
seminara, Wilcoxonov-signed-rank test pokazuje da pohađanje seminara nije izazvalo
statistički značajne promene u skorovima na SRHP testu, Z= -0,255, p= 0,799.
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Iako na SRHP nema statistički značajne razlike u prosečnim skorovima pre i posle
seminara, analiza pojedinačnih ajtema pokazuje statistički značajne razlike na dva od šest
ajtema, i to za ajtem 1 i ajtem 2, Z=-2,266, p=0,023 i Z= -2,021, p=0,043 respektivno.
Prosečni skorovi na SRHP upitniku

Profesionalni vozači
Nesavesni vozači

3.3.

Pre seminara
4,52
4,48

Posle seminara
/
4,49

Uspešnost na testu znanja profesionalnih vozača i poređenje nivoa znanja
profesionalnih i nesavesnih vozača

Profesionalni vozači popunjavali su test znanja, a za potrebe ovog istraživanja obrađeni
su rezultati sa 28 pitanja koja su obuhvatila poznavanje saobraćajnih pravila, saobraćajne
signalizacije i pravila bezbedne vožnje. Od tih 28 pitanja, 11 pitanja je činilo i deo
završnog testa koji polažu nesavesni vozači posle odslušanog seminara. Na ovaj način bilo
je moguće izvršiti poređenje nivoa znanja profesionalnih i nesavesnih vozača.
Procenat tačnih odgovora po pojedinačnom pitanju na testu znanja za
profesionalne vozače

Procenat
Procenat
tačnih
tačnih
Redni
Redni
odgovora
odgovora
broj pitanja
broj pitanja
profesionalnih
profesionalnih
vozača
vozača
7
100
33
57,1
15
100
2
56,3
22
92,5
27
56,3
21
91,5
14
52,9
25
88,2
4
51,3
11
87,4
28
51,3
23
87,3
20
49,6
37
83,2
16
46,8
9
80,7
24
39,5
29
79
17
34,4
26
74,8
35
33,6
8
67,3
18
29,5
19
66,4
13
27,7
10
60,5
5
23,5
Pitanja na koja profesionalni vozači u ogromnoj većini daju tačan odgovor odnose se
na vrste vozila kojima je zabranjeno kretanje moto i autoputem, prepoznavanja radnje
mimoilaženja, kada je vozaču dozvoljeno da naglo uspori vozilo, ulogu sigurnosnog
pojasa, prilagođavanje kretanja vozila u slučaju približavanja obeleženom pružnom
prelazu, zabranu korišćenja dugih svetala i slično.
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Od pomenutih 28 pitanja, na 8 pitanja tačan odgovor daje manje od 50% profesionalnih
vozača a upravo su to pitanja na koja su odgovarali i nesavesni vozači.
Slika 1. Poredjenje procenta tačnih odgovora profesionalnih i nesavesnih vozača
po pojedinačnim pitanjima na testu znanja

100 97,3 91,9
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profesionalni vozači

nesavesni vozači

Gledajući Sliku 1., upada u oči da na četiri pitanja manje od 40% profesionalnih vozača
zna tačan odgovor. Najlošiji rezultat profesionalni vozači su ostvarili na pitanju br. 5 o
posledicama odbijanja alkotestiranja, gde preko 2/3 vozača misli da se po odbijanju
alkotestiranja vozač sprovodi u medicinsku ustanovu na analizu krvi. Manje od 30%
profesionalnih vozača zna da se u slučaju nezgode sa nastradalim licima ne popunjava
„evropski izveštaj“ (pitanje br. 13), niti razlikuje parkiranje od zaustavljanja (pitanje br.
18). Samo 1/3 profesionalnih vozača zna ispravan redosled vršenja algoritma radnji u
saobraćaju (pitanje br. 17), pogrešno verujući da u slučaju uključivanja u saobraćaj, prvo
treba uključiti pokazivač pravca i na taj način obavestiti ostale učesnike o nameri
uključivanja u saobraćaj, a tek nakon uključivanja pokazivača uveriti se da je bezbedno
uključiti se u saobraćaj.
Poređenje procenta tačnih odgovora profesionalnih i nesavesnih vozača otkriva
zanimljivu činjenicu da su od ukupno 11, profesionalni vozači uspešniji od nesavesnih
vozača samo na tri pitanja, a razlika u procentima tačnih odgovora je manja od 5%. S
druge strane, nesavesni vozači ostvaruju značajno bolje rezultate na preostalih 8 pitanja,
pri čemu pozitivna razlika u njihovu korist u odnosu na profesionalne vozače ide i preko
50%. Posmatrajući ukupne rezultate na 11 pitanja koje postižu profesionalni i nesavesni
vozači, dolazi se do očiglednog zaključka da po završenom seminaru unapređenja znanja,
nesavesni vozači poseduju znanje najmanje jednako nivou znanja profesionalnih vozača,
a na pojedinim pitanjima su čak neuporedivo uspešniji od njih.
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4.

DISKUSIJA

Na žalost, rezultati ovog istraživanja pokazuju da seminar za nesavesne vozače nije
imao uticaja na njihove samo-ocene perceptivno-motornih veština. I pre i posle seminara,
samo-ocene perceptivno-motornih veština nesavesnih vozača bile su i ostale
nepromenjeno visoke.
S druge strane, iako nominalno nevelika, razlika u samo-ocenama veštine bezbedne
vožnje pre i posle seminara je statistički značajna. Nakon završenog seminara, nesavesni
vozači ocenjuju svoje veštine bezbedne vožnje višim ocenama nego pre seminara. Iako je
seminar usmeren na to da nesavesne vozače motiviše na bezbednije ponašanje u vožnji i
tolerantniji i humaniji odnos prema drugim učesnicima u saobraćaju, što su upravo veštine
koje meri DSI podskala veština bezbedne vožnje, ne može se sa sigurnošću reći da li su
više ocene na ovoj skali po završenom seminaru rezultat realne promene u stavovima i
motivima nesavesnih vozača, ili njihove puke ubeđenosti da su samo time što su odslušali
seminar, automatski postali i bezbedniji vozači. Potencijalna negativna posledica
samoprocene nesavesnih vozača da su im se veštine bezbedne vožnje automatski
poboljšale posle odslušanog seminara može biti pristrasno potcenjivanje rizika i
prihvatanje većeg rizika usled uverenosti u svoje visoke sposobnosti bezbedne vožnje.
Najbolji odgovor na ovu dilemu dalo bi objektivno praćenje ponašanja nesavesnih vozača
u saobraćaju po završetku seminara.
Poređenje profesionalnih i nesavesnih vozača rezultiralo je interesantnom činjenicom
da ne postoje razlike u samoproceni sposobnosti percepcije opasnosti između
profesionalnih vozača i nesavesnih vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola. Iako su u
trenutku kada se od njih traži da procene nivo svojih sposobnosti percepcije opasnosti
nesavesni vozači suočeni sa činjenicom da im je vozačka dozvola oduzeta, da moraju da
pohađaju seminar unapređenja znanja od 40 časova, to im ne smeta da sami sebe ocene
kao izuzetno sposobne da procene opasnost. Procena nivoa sposobnosti nesavesnih
vozača, ne razlikuje se od nivoa procene profesionalnih vozača. Iako možda na prvi pogled
nelogičan, ovaj rezultat je u skladu sa rezultatima brojnih istraživanja da velika većina
vozača smatra sebe bezbednijim od prosečnog vozača (Elvik, 2013). Ni naši nesavesni
vozači nisu imuni na ulepšanu sliku o sebi kao natprosečno sposobnom vozaču.
Rezultati prethodnog istraživanja efekta seminara na samoprocenu sposobnosti
percepcije opasnosti nesavesnih vozača su ukazivali da seminar ima pozitivan efekat na
njihove samoprocene u smislu da po završenom seminaru nesavesni vozači sebi daju niže
ocene za sposobnost percepcije opasnosti nego što je to slučaj pre seminara (Dragutinović
i Simonović, 2016). Ovo smanjivanje prosečne samoocene percepcije opasnosti ukazivalo
je da su nakon završenog seminara polaznici bili skloniji realnijem samoprocenjivanju
svojih sposobnosti. U sadašnjem istraživanju nisu dobijeni takvi rezultati, odnosno
pokazano je da seminar nije imao uticaj na samoprocenu sposobnosti percepcije opasnosti
kod nesavesnih vozača. Samoprocena sposobnosti percepcije opasnoti nesavesnih vozača
ostala je nepromenjena posle seminara, a nije bilo razlike ni između samoprocene
nesavesnih i profesionalnih vozača.
Što se tiče poređenja znanja profesionalnih i nesavesnih vozača, ohrabruje činjenica
da nakon odslušanog seminara, nesavesni vozači nikako ne zaostaju za nivoom znanja
profesionalnih vozača, naprotiv. I u ovom istraživanju rezultati ukazuju na nesumnjiv
pozitivan efekat seminara na nivo znanja nesavesnih vozača. Čini se da metod rada sa
malim grupama polaznika, jasno definisan kurikulum, postojanje priručnika i predavača
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koji poštuju jasno definisane standarde rada, garantuju da će polaznici biti uspešni u
sticanju znanja o pravilima saobraćaja i bezbednoj vožnji.
Ono što nesavesni vozači steknu na polju znanja, izgleda je mnogo višeg nivoa nego
kada je u pitanju njihova slika o sebi kao uspešnom i veštom vozaču.
Izgleda kao da nesavesni vozači čak i kada su direktno suočeni sa činjenicom da ih je
društvo ocenilo kao opasne vozače koji se kažnjavaju na poseban način i kojima je
potrebna dodatna vrsta specijalne obuke, i dalje sami sebe teško vide na taj način. Oni
ostaju verni idealizovanoj slici o sebi kao veštom, sposobnom vozaču.
Iako se profesionalni vozači u mnogim aspektima razlikuju od nesavesnih vozača,
dosadašnje iskustvo sa rigidnošću stavova nesavesnih vozača u vezi sa rizikom i
bezbednošću, i malo čime potkrepljenom ulepšanom slikom o sebi kao vozaču, iskustvo
sa precenjivanjem svojih vozačkih sposobnosti, opominje na oprez u procesu pravljenja
programa obuke za sticanje CPC. Naravno, kako je program obuke u velikoj meri
definisan Evropskom Direktivom 2003/59/EC (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0059), to je značajan izbor principa i metoda
rada koji će se primenjivati u obukama za CPC. Bude li se u obukama ostalo samo na
nivou sticanja znanja, bez načina rada koji bi u obuku uključio i stavove, uverenja i više
nivoe „GDE“ matrice kao što su uticaj grupnih normi, samokritičko razmišljanje ili razvoj
kompetencija za introspekciju, propustićemo veliku priliku da dopremo i unapredimo
kompetencije 100 000 profesionalnih vozača.
5.
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ПРИМЕНА СИСТЕМА АУТОМАТСКЕ КОНТРОЛЕ У ФУНКЦИЈИ
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - СТУДИЈА
ПРИМЕРА РЕПУБЛИКА СРПСКА
AUTOMATED ENFORCEMENT SYSTEM AIMED AT TRAFFIC
SAFETY IMPROVEMENT - CASE STUDY OF THE REPUBLIC OF
SRPSKA
Горан Амиџић1, Горан Шмитран2, Гојко Везмар3
Резиме: Упркос чињеници да су полиције многих земаља света још деведесетих година
прошлог века у масовну употребу укључиле технологију дигиталних аутоматских система,
код нас је овај вид контроле и документовања саобраћајних прекршаја још увек у зачећу. У
раду је дата студија примера аутоматских система које користи Саобраћајна полиција МУПа Републике Српске са анализом резултата њихове примене у првих 14 месеци рада.
Кључне речи: системи аутоматске контроле саобраћајних прекршаја, радар, камере за
прекршаје, контрoла брзине возила, контрола проласка на црвено светло
Abstract: Despite the fact that digital automated enforcement systems have been widely used by
police in many countries of the world since the nineties of the last century, this kind of traffic
enforcement is still at the beginning with us. This paper brings a case study of automated
enforcement systems used by The Traffic police of The Ministry of Interior if The Republic of
Srpska analyzing the results of their application over first 14 months operation.
Keywords: Automated traffic enforcement systems, radar, traffic enforcement cameras, speed
enforcement, red-light enforcement
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1.

УВОД

Контролу и регулисање саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини врше
овлашћена лица надлежног органа унутрашњих послова (Закон о основама
безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини, чл. 2). Тако су
полицијски службеници (саобраћајна полиција) одређени као један од кључних
фактора повећања безбједности саобраћаја, уз организован рад и других
републичких и локалних органа управе и институција које су у својим сегментима
директно или индиректно одговорне за стање безбједности саобраћаја.
Република Српска, поштујући проглашење периода од 2010.-2020. године
Декадом акција у безбједности саобраћаја, донијела је „Стратегију безбједности
саобраћаја Републике Српске 2013 – 2022“, а након тога и „Програм безбједности
саобраћаја на путевима Републике Српске 2014-2018“. Према стратегији и акционом
плану, активности су сконцентрисане на најзначајније факторе ризика: алкохол,
поштовање прописа о употреби сигурносних појасева, управљање брзинама,
стварање безбједног окружења за пјешаке, забрињавање након незгоде, итд.
Министарство унутрашњих послова има обавезу да своје активности усмјери на
повећање безбједности учесника у саобраћају адекватном патролном дјелатношћу,
унапређењем полицијских знања из области безбједности саобраћаја на путевима и
организовањем специјалистичких обука које би доприњеле ефикаснијем и
професионалнијем раду припадника саобраћајне полиције.
Да би полицијски службеници у потпуности одговорили постављеним задацима,
односно да би могли спроводити квалитетну контролу саобраћаја, у циљу постизања
високог нивоа поштовања саобраћајних прописа, неопходна им је савремена
техничка опрема која ће се обнављати упоредо са кретањима на тржишту уређаја и
опреме за контролу возила и возача у саобраћају.
У другој половини 2015. године, МУП Републике Српске реализовао је прву
фазу модернизације опреме саобраћајне полиције, набавком стационарних и
мобилних аутоматских система за контролу саобраћајних прекршаја, као и ручних
ласерских радара са фото/видео евиденцијом који имају могућност рада у
аутоматском моду.
Предмет овог рада су репрезентативни примери стационарних и мобилних
система са потпуно аутоматизованом детекцијом и докуметовањем саобраћајних
прекршаја.
Циљ рада је да кроз приказ основних техничко-функционалних карактеристика
савремене технологије и анализу резултата њене примене у Републици Српској,
допринесе развоју стратегије за контролу и санкционисање саобраћајних прекршаја
применом аутоматских система контроле. Пред ауторе је стављено неколико
задатака:
x Истражити који су били мотиви, очекивани резултати и сврха увођења
система аутоматске контроле саобраћајних прекршаја у Републици
Српској
x Анализирати и приказати основне принципе рада технологије
x Истражити и приказати најзначајније резултате рада система
x Дати предлог за даљи развој стратегије за контролу и санкционисање
саобраћајних прекршаја
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2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДОЛОГИЈА

Одабир теме и највећи део информација за овај рад потиче из непосредног
искуства аутора који се у оквиру свог посла свакодневно сусрећу са технологијом
аутоматске детекције саобраћајних прекршаја. За приказ и анализу најзначајнијих
техничко-функционалних карактеристика технологије додатно је коришћена
техничка документација произвођача и упутства за употребу.
Анализа ефеката рада система урађена је на основу података из месечних
извештаја Полицијске станице за обраду саобраћајних прекршаја у Бањалуци, као
и Аналитичких извештаја Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
За два стационарна система у Бањалуци (локације Булевар Српске војске и насеље
Зелени Вир) обрађен је период од 01.11.2015. до 31.12.2016. године, док су за
мобилни аутоматски систем анализирани подаци из центара јавне безбједности
Бања Лука, Приједор и Добој, у периоду од 20.05.2016. до 19.06.2016. године.
Као меродавни показатељи ефеката примене система на безбедност саобраћаја
узети су број прекршаја, проценат возила у прекршају и просечан износ
прекорачења дозвољене брзине возила. Ограничење у примењеној методологији
анализе јесте непостојање прецизних података о стању анализираних показатеља на
предметним локацијама пре пуштања система у рад.
Поред тога, анализирани су и подаци из годишњих извештаја о саобраћајним
незгодама и њихових последицама.
3.

УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА АУТОМАТСКЕ КОНТРОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ

Први стационарни систем за регистровање прекршаја прекорачења дозвољене
брзине кретања возила и проласка кроз раскрсницу за време док је уређајима за
давање светлосних саобраћајних знакова забрањен пролаз, МУП Републике Српске
увео је у мају 2010. године. Овај први пројекат обухватио је постављање три
кућишта на три критичне локације у Бањалуци, са једном уређајем за снимање
прекршаја, марке и типа "TraffiStar SR 520 Robot". Веома брзо након пуштања у рад,
возачи су на ове три критичне деонице почели поштовати ограничења брзине, а број
саобраћајних незгода сведен је на минимум. То је био један од аргумената у корист
иницијативе за набавку нових система аутоматске контроле.
Овај први систем остао је усамљен све до друге половине 2015. године, када је
Министарство унутрашњих послова спровело озбиљнију модернизацију опреме
саобраћајне полиције. Мотиви за увођење савремених уређаја за аутоматску
контролу саобраћајних прекршаја били су вишеструки.
Основни мотив била је потреба да се после дужег низа година осавремени
"арсенал" уређаја пре свега за контролу брзине возила у саобраћају. Наиме, до тада
је полиција користила ласерске (ручне) радаре старије генерације, без фото/видео
снимања прекршаја. Ови радари нису опремљени инфрацрвеним осветљењем, што
је у многоме ограничавало рад полицијских службеника у ноћним условима.
Још један важан мотив била је појава негативног тренда броја смртно страдалих
лица у саобраћајним незгодама. Наиме, 2014. године достигнут је историјски
минимум Републике Српске са 131 погинулим лицем, док је већ прва половина 2015.
године показала нагли пораст броја погинулих. Интензивним акцијама саобраћајне
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полиције и применом нове опреме, негативан тренд ублажен је до краја године, па
је 2015-а завршена са 150 погинулих лица.
Занимљиво је напоменути да је постављању стационарног система на критичној
тачки у Зеленом Виру у многоме допринела грађанска иницијатива становника овог
насеља. Наиме, као последица брзе вожње кроз ово насеље, годинама уназад често
су се дешавале саобраћајне незгоде, а било је и незгода са погинулим лицима.
Пешаци су посебно били изложени ризику. Грађани су били истрајни у свом захтеву
према надлежним органима, тражећи постављање стационарног система за
контролу прекршаја, што се коначно и остварило крајем октобра 2015. године.
3.1.

Лидари са фото/видео документовањем прекршаја

Као одговор на нове изазове и у жељи да се иде у корак са полицијском праксом
у региону, набављен је већи број савремених лидара (ласерских радара) са
фото/видео евиденцијом, који осим мануелног рада имају и могућност снимања
прекршаја у аутоматском режиму. У питању су уређаји марке и типа "LTI TruCam
20/20" и "FamaLaser III VHT".
Ови лидари значајно су унапредили рад саобраћајне полиције. Осим камере у
боји за дигитално фото/видео документовање прекршаја, опремљени су и
инфрацрвеним осветљењем, што је значајно проширило могућности у погледу
снимања прекршаја у ноћним условима и условима смањене видљивости.
За сада се ови уређаји у пракси ипак најчешће користе у мануелном или
полуаутоматском режиму рада. Обрада података се врши на терену, односно
полицијски службеници, након евидентираног прекорачења брзине, заустављају
возило у прекршају и санкционишу возача, у складу са законом. Из тог разлога, у
фокусу овог рада неће бити лидари, већ ћемо анализирати репрезентативне примере
стационарних и мобилних система са потпуно аутоматизованом детекцијом и
докуметовањем саобраћајних прекршаја.
3.2.

Стационарни системи за аутоматску контролу прекршаја

На основу потреба за хитно смиривање саобраћаја на критичним локацијама у
Бањалуци и Зеленом Виру, Министарство унутрашњих послова Републике Српске
поставило је два стационарна аутоматска система за контролу и документовање
саобраћајних прекршаја, марке и типа "Redflex red-speed DL". Системи су пуштени
у рад 30. октобра 2015. године.
Осим прекорачења дозвољене брзине возила и проласка за време црвеног светла
на семафору, Redflex red-speed DL систем омогућио је контролу и других врста
прекршаја: непрописно скретање, непридржавање саобраћајних знакова,
нерегистрована возила, истек важења потврде о регистрацији и невраћање
регистарских таблица у законском року.
Систем Redflex red-speed DL састоји се из сензора уграђених у коловозу
(индуктивне петље), стуба са уређајем за снимање прекршаја, блица за осветљење у
условима смањене видљивости, одговарајуће каблаже, електричне и комуникационе
опреме. Приликом евидентирања возила које је начинило саобраћајни прекршај,
систем бележи одговарајући дигитални фото и видео доказни материјал: две
фотографије високе резолуције у боји, видео снимак прекршаја и текстуалне
податке у мета фајлу.
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Подаци се преносе и складиште на серверу, а обрађују се преко радних станица
у просторијама Полицијске станице за обраду прекршаја, где полицијски
службеници врше верификацију прекршаја, слање обавештења о прекршају, а након
тога покретање прекршајног поступка.

Слика 1. Стационарни систем Redflex red-speed DL, Булевар Српске војске, Бања Лука
(фото: Игор Церовац)

3.3.

Мобилни систем за аутоматску контролу прекршаја

Како би се омогућила контрола брзина возила у саобраћају на било којој деоници
и на било ком месту, набављена су три мобилна радара марке и типа "Redflex Dual
radar NK7-LX" и "Ramer 10T". У питању су уређаји који раде искључиво у
аутоматском моду, и у стању су да контролишу брзину возила у више саобраћајних
трака (Ramer 10T четири, а Redflex Dual radar чак 6 саобраћајних трака
истовремено). За потребе овог рада анализираћемо резултате рада уређаја "Redflex
Dual radar NK7-LX", због одређених техничких и оперативних функционалности
које га чине репрезентативним (за предметну анализу посебно је корисна његова
функција бројања саобраћаја, тако да осим што имамо податке о возилима у
прекршају, знамо и колико је укупно возила прошло кроз радарски сноп, односно
посматрани пресек пута).

Слика 2. Redflex Dual Radar NK7-LX (http://www.redflex.com/, 24.12.2016.)
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Redflex Dual radar опремљен је инфрацрвеним осветљењем за снимање у ноћним
условима и условима смањене видљивости, а функционише и у било којим
временским условима (киша, снег, јако сунце). Принцип рада овог радара заснива
се на мерењу разлике фреквенције, између емитованог и рефлектованог радарског
зрака од контролисаног возила (Доплеров ефекат), на основу које се израчунава
брзина кретања возила. Назива се "Dual radar" јер има двоструки радарски сензор,
који му осим поузданих разултата омогућава и аутоматско одређивање саобраћајне
траке у којој се креће возило и једнозначну идентификацију возила у прекршају.
Практично, овај уређај има све најважније функционалности стационарног система,
што га заједно са његовом мобилношћу чини изузетно ефикасном и ефективном
технологијом. Подаци на уређају су у потпуности заштићени од неовлашћеног
приступа, а обрађују се на истом месту (Полицијска станица за обраду прекршаја),
у истом софтверу и по истој процедури као и подаци са стационарних система.
3.4.

Процесуирање прекршаја

По завршетку поступка обраде фотографија прекршаја, полицијски службеник
или стручни сарадник припрема и штампа захтев за давање података о лицу које је
управљало возилом у време почињења прекршаја правним лицима, а физичким
лицима доставља се обавештење о прекршају и прекршајни налог.
У обавештењу о прекршају наведени су сви потребни подаци, а власник возила
се поучава о поступку уколико је он управљао возилом у време када је прекршај
почињен, као и о поступку уколико је његовим возилом управљало друго лице.
Поред тога, власницима возила који добију обавештење о прекршају или захтев за
давање података омогућено је да остваре увид у фотографије почињеног прекршаја
на интернет страници Министарства: www.mup.vladars.net. Начин провере
фотографија веома је једноставан, а фотографије су доступне 30 дана од дана слања
обавештења о прекршају.
Власник возила који није, у време када је прекршај почињен, управљао возилом
доставља надлежној организационој јединици податке у виду изјаве, о лицу које је
управљало возилом. Подаци морају да садрже неопходне генералијске податке за
покретање прекршајног поступка, издавањем прекршајног налога.
4.
4.1.

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА СИСТЕМА
Стационарни системи

За првих 14 месеци рада (период 01.11.2015. - 31.12.2016.) на два стационарна
система у Бањалуци (локације Булевар Српске војске и насеље Зелени Вир)
детектовано је и документовано укупно 40516 саобраћајних прекршаја. У табели 1
дат је преглед прекршаја по категоријама.
Подаци из табеле потврђују да је постављање система у потпуности безбедносно
оправдано на обе локације. Наиме, и једну и другу локацију карактерише висок број
прекршаја прекорачења брзине. Посебно је изражен проблем екстремно брзе вожње.
Иако се ради о локацијама у насељу, забележени су и случајеви екстремне вожње
брзинама преко 140 km/h. Велики број пролазака на црвено светло (чак 1023 за
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нешто више од годину дана) на локацији Булевар Српске војске представљају
изузетно висок ризик за настанак тешких саобраћајних незгода.
Табела 1. Прекршаји по категоријама, Redflex стационарни системи Бања Лука,
01.11.2015. - 31.12.2016.

Члан

Врста прекршаја

Број прекршаја

Члан 234а. став 1,2. т. 5.
Члан 235. став 1,2,4. т. 5.
Члан 235. став 1. тачка 30.
Члан 235. став 1,2,4. т. 32.
Члан 238. став 1. т. 7а.
Члан 236. став 1,3. т. 30.
Члан 237. став 1. т. 3.
Члан 238. став 1. т. 8.
Члан 235. став 1,2,4. т. 3

Прекорачење више од 50 km/h
Пролазак на црвено светло
Нерегистровано
Истек важ.а пот. о рег.
Прекорачење oд 10 до 20 km/h
Невраћ. рег. таб. у закон. року
Прекорачење oд 20 до 30 km/h
Непрописно скретање
Прекорачење oд 30 до 50 km/h
Укупно:

270
1023
37
203
23222
46
10605
1812
3298
40516

Дистрибуција прекршаја по месецима графички је приказана на слици 3.
Приказан је и тренд промене средњег износа прекорачења дозвољене брзине возила,
који директно утиче на промену ризика од настанка саобраћајних незгодна
(смањење/повећање просечне брзине возила од 1 km/h доводи до смањења/повећања
ризика од настанка саобраћајних незгода за 2-3%).
22,99

Број саобраћајних прекршаја
Vsrpr (km/h)

5929 17,91

18,72
17,27

15,93
14,11 13,41 13,77

15,34 14,64

13,89 13,61

4297
3714

3377
2805 2940

3196

12,25
8,65

3366
2747
2184

1579 1630 1397
1355

Слика 3. Месечна расподела броја прекршаја и средњег износа прекорачења дозвољене
брзине возила, Redflex стационарни системи Бања Лука
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АНАЛИЗА ОБРАЗОВНИХ ПОТРЕБА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И ДЕЦЕ МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ
УЗРАСТА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНОГ ОБРАЗОВАЊА

4.

ДИСКУСИЈА

На основу изнетих резултата Анкете за децу предшколског узраста, могуће је
извести неколико закључака. Најпре, приказ одговора за питања којима су мерени
ставови и знања предшколаца показује да деца овог узраста у популацији захваћеној
узорком, генерално посматрано, поседују задовољавајући ниво тренутних знања
(вештина) за адекватно сналажење у саобраћајним ситуацијама. Резултати показују
да се деца не разликују међусобно по степену утврђених знања, посматрајући
њихову полну припадност. Утврђен степен знања је сличан и у урбаној и у руралној
средини (са мањим и прилично неочекиваним изузецима), те се може закључити да
се у свим срединама посвећује задовољавајући ниво пажње у неговању
одговарајућих васпитних модела за које су у овом узрасту најзаслужнији родитељи,
тј. породица.
Са друге стране, утврђене су и потенцијалне образовне потребе кроз питања која
су испитаницима представљала веће изазове у току тестирања. Најпре, не сме се
занемарити чињеница да је готово половина деце у узорку имала потешкоће са
утврђивањем просторних релација. Како је основа за правилно учествовање и
сналажење у саобраћају познавање релација у простору, са децом би требало радити
на схватању просторних релација (испред-иза, горе-доле, на, у између, лево и десно
у односу на себе, испред-иза, напред-назад и сл.). Следеће уочене образовне потребе
односиле су се на усвајање знања о кретању пешака дуж пута. Како се деца у овом
узрасту уводе у самостално кретање у саобраћају, неопходно их је упознати са
правилима коришћења стаза поред коловоза, у ситуацијама где недостају тротоари.
Посебан значај би требало дати упознавању деце са свим правилима понашања која
важе приликом преласка улице на пешачком прелазу, како у ситуацијама у којима
постоје семафори, тако и на прелазима где нема семафора, јер су овакве ситуације
често изузетно комплексне за посматрани узраст. Ипак, приликом интерпретације
свих података за децу предшколског узраста не сме се занемарити чињеница да је
тестирање деце реализовано у току септембра месеца, те је управо, за велики број
деце ово период када су започели своје предшколско образовање. Претпоставља се
да би резултати у овом узрасту били у знатној мери другачији у неком каснијем
периоду, након стицања знања предвиђених наставним програмом.
На основу анализе Анкете за децу нижих разреда основне школе могуће је
уочити да испитаници поседују задовољавајући ниво тренутних знања и ставова у
свим опсервираним узрастима. Највећи скок у погледу стечених знања уочљив је у
популацији деце која похађају други разред. Претпоставља се да су овакви
резултати последица започињања школског образовања и усвајања неопходних
знања до којих је дошло на самом почетку њиховог школовања, тј. у првом разреду.
У односу на полну припадност, девојчице показују незнатно више скорове на тесту,
у односу на дечаке. Такође, незнатна разлика забележена је и у погледу средине
становања (градска деца постижу нешто више скорове на тесту). Могуће тумачење
оваквих резултата се можда може потражити у сложености саобраћајних услова за
децу из урбаних подручја, која у таквим околностима природно брже усвајају
неопходне вештине.
Што се тиче образовне потребе по питањима за ову категорију испитаника,
одговори на поједина питања дефинишу сегменте знања на чије би усавршавање
требало ставити акценат. На почетку би се требало осврнути на групу питања која
се односе на прелажење улице и безбедне облике понашања које ова радња
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За обе локације је карактеристично да су број и тежина прекршаја највише
смањени у прва три месеца. Томе је значајно допринело и интензивно присуство ове
теме у средствима јавног информисања, јер је МУП спровео медијску кампању пре
и након пуштања система у рад.
Током пролећних и летњих месеци дошло је до поремећаја тренда. Број
прекршаја доживео је раст у периоду од марта до маја месеца, након чега је наставио
да пада. Посебно је интересантан поремећај тренда средњег износа прекорачења
дозвољене брзине возила у периоду јун - август, уз максимум у јулу месецу. Реално
је за претпоставити да је то због тога што је у том периоду порастао удео страних
возила, односно људи који су за време летњих празника дошли из иностранства. Ова
категорија возача има склоности ка бржој вожњи, а истовремено није упозната са
локацијама стационарних радара.
4.2.

Мобилни систем за аутоматску контролу прекршаја

МУП Републике Српске, за сада, има свега један мобилни систем „Redflex Dual
radar“, па се уређај користи на веома широком подручју, у неколико центара јавне
безбједности. Због велике просторне и временске дисперзије података о раду
уређаја, није могуће урадити одговарајућа поређења истих локација у истим или
сличним временским интервалима, те није могуће урадити анализу кава је урађена
за стационарне системе.
Ипак, доступни подаци омогућавају да се ураде друге корисне анализе. У табели
2 дат је приказ динамике употребе и резултата рада уређаја, у случајно одабраном
периоду од 30 дана.
Табела 2. Статистика са “Redflex Dual radara”, 20.05.2016.-19.06.2016. године
Центар јавне
Ефективно Детектовано Број возила % возила у
Период
безбједности
време рада
возила
у прекршају прекршају
Приједор
20-25. мај
8 часова
10416
583
5,6 %
Бања Лука
26.мај - 3. јун
52 часа
14582
1286
8,8 %
Добој
9-19. јун
50 часова
11369
2872
25,3%

Прво што се запажа је да ефективно време рада уређаја далеко мање од његових
реалних техничких могућности. Разлог томе је ограничен капацитет станице за
обраду прекршаја.
Осим тога, видимо да на контролисаним местима веома варира проценат возила
која се крећу брзином већом од дозвољене, што је један од кључних индикатора
ризика који су предмет рада полиције. На тај начин, подаци које пружа уређај
омогућавају полицијским старешинама јаснију просторну и временску
идентификацију критичних тачака/деоница, односно боље планирање рада њихових
службеника на терену, у циљу постизања максималне ефективности.
За ову прилику, интересантно је издвојити и податак са једне од локација у ЦЈБ
Добој. Дана, 16.06.2016. године, на магистралном путу М 17, у месту Милошевац,
детектовано је укупно 1163 возила, од чега је чак 603 возила (51,8 %) било у
прекршају. То значи да, или се на тој локацији никако не врши контрола саобраћаја,
или саобраћајни знаци нису постављени у складу са законским и подзаконским
актима.
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4.3.

Анализа саобраћајних незгода и њихових последица

Министарство унутрашњих послова Републике Српске већ дужи низ година све
саобраћајне незгоде евидентира у Евиденцију саобраћајних незгода, која се води у
електронском облику, у свим организационим јединицама које врше увиђаје
саобраћајних незгода, чиме је омогућен је брз и квалитетан преглед најбитнијих
података.
Година
Број СН

Табела 3. Саобраћајне незгоде и последице, Република Српска, 2007-2016. године
2007
2008
2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
10933

10590

10076

9732

9380

8441

8589

8581

9295

9783

ПОГ

192

180

180

139

162

140

153

131

150

130

ТТП

826

869

781

691

710

654

607

632

745

703

ЛТП
2734
2770
2656
2276 2516 2167 2333 2392 2736
СН - саобраћајне незгоде, ПОГ - погинула лица, ТТП - тешке телесне повреде,
ЛТП - лаке телесне повреде, МШ - материјална штета

2878

У 2016. години остварен је нови историјски минимум са 130 погинулих лица.
Томе је свакако значајно допринео интензиван рад саобраћајне полиције на терену,
уз примену нове технологије на контроли и санкционисању саобраћајних
прекршаја. Нарочито су биле интензивне акције током ударних летњих месеци, када
пристиже и значајан број возила из иностранства.
Истовремено, треба имати у виду и релативност ових резултата. Са једне стране,
видимо да 2016. година није најуспешнија и по другим показатељима у табели 2.
Осим тога, упркос враћању позитивног тренда смањења броја погинулих, заправо
већ се значајно заостаје за оперативним циљевима зацртаним у Стратегији
безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013-2022, према којима је
број погинулих у 2016. години требао бити смањен испод 109 лица.
Напослетку ваља анализирати и узроке. Према евиденцији МУП-а, у
посматраном десетогодишњем периоду 2007-2016. године, прекомерна брзина
основни је узрок настанка преко 55% саобраћајних незгода са погинулим лицима.
То показује да постоји огроман простор за деловање у циљу смањење броја
погинулих лица системском применом савремене технологије за контролу
саобраћајних прекршаја.
5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Анализа учинка система аутоматске контроле саобраћајних прекршаја, за првих
14 месеци рада, показала је потпуну безбедносну оправданост инвестиције и
директан утицај на значајно умањење ризика за настанак саобраћајних незгода кроз
смањење небезбедног понашања у саобраћају, односно смањење броја и тежине
саобраћајних прекршаја.
Осим тога, приказани резултати разбили су предрасуде да су савремени системи
аутоматске детекције "свемирска" технологија резервисана за велике светске
градове и богате земље. Анализирана технологија је не само примењива, већ и преко
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потребна за решавање проблема безбедности саобраћаја у нашој средини. Такође,
резултати рада показали су далеко већу ефикасност система аутоматске технологије
у односу на традиционалне методе полицијске контроле.
Резултати ових првих пројеката представљају охрабрење да се крене даље у
масовнију примену технологије аутоматске контроле прекршаја. На основу ових
резултата, као и искуства из праксе градова и земаља који већ дужи низ година
масовно примењују системе за аутоматску контролу и документовање саобраћајних
прекршаја, дајемо смернице за даљи развој стратегије за контролу и санкционисање
саобраћајних прекршаја:
x Даље ширити систем, како стационарних, тако и мобилних уређаја за
аутоматску контролу саобраћајних прекршаја
x Извршити ревизију хоризонталне и вертикалне сигнализације на
критичним деоницама
x Олакшати, поједноставити и убрзати процес обраде података и
процесуирања прекршаја
x Развити систем контроле возила/возача који избегавају санкције за
саобраћајне прекршаје, са посебним освртом на возила са страним
регистарским таблицама
x Извршити корекцију у законској регулативи, како би се омогућило
стабилно стратешко финансирање безбедности саобраћаја, на начин да
се одређени део средстава од наплаћених казни враћа Министарству
унутрашњих послова као наменска средства за опремање и одржавање
опреме јединица саобраћајне полиције.
Овај рад може бити веома значајан за локалне заједнице. Дао је пример како се
кроз локални активизам може доћи до тога да у једном малом месту дугогодишњи
проблем високог ризика у саобраћају буде значајно умањен применом аутоматске
технологије, и истовремено показао да су најсавременији светски системи итекако
примењиви и оправдани у нашим локалним срединама.
6.
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PROŠIRENA TEORIJA PLANIRANOG PONAŠANJA: ULOGA
PERSONALNIH NORMI U PREDVIĐANJU PONAŠANJA PEŠAKA
AN EXTENDED VERSION OF THE THEORY OF PLANNED
BEHAVIOUR: THE ROLE OF PERSONAL NORM IN PREDICTING
PEDESTRIAN BEHAVIOUR
Aleksandar Bulajić1, Miloš Pljakić2, Boško Matović3, Todor Bačkalić4
Rezime: Polovinu od svih poginulih u saobraćajnim nezgodama u svetu čine ranjivi učesnici u
saobraćaju, pri čemu 22% čine pešaci. U Srbiji je učešće poginulih pešaka u ukupnoj strukturi
poginulih 26%, što je duplo više u odnosu na razvijene zemlјe sveta. Raskrsnice predstavljaju
kritične lokacije na kojima se događaju konfliktne situacije između pešaka i drugih kategorija
učesnika u saobraćaju. Čak i nakon uvođenja svetlosne saobraćajne signalizacije, saobraćajne
nezgode sa pešacima se i dalјe događaju na ovim lokacijama. Najčešći prekršaji pešaka su ilegalni
prelasci kolovoza dok je crveni pešački signal na semaforu. U cilju utvrđivanja društvenih uticaja i
personalnih faktora kao prediktora ponašanja pešaka često je primenjivana teorija planiranog
ponašanja (TPP). U ovom radu je posebno ispitana uloga personalnih normi u okviru proširenog
okvira TPP. Testirana je diskriminantna i prediktivna validnost upitnika. Praktične implikacije su
diskutovane u radu.
Ključne reči: Teorija planiranog ponašanja, pešaci, personalne norme, faktorska analiza.
Abstract: Vulnerable road users account for the half of the overall number of fatally injured in
traffic accidents worldwide and 22% of them are pedestrians. In Serbia, the percentage of fatally
injured pedestrians in the overall number of fatalities is 26%, which is twice as more than in
developed countries. Intersections represent critical locations where conflict situations between
1
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pedestrians and several other road users take place. Even after the introduction of traffic-light
signalisation, road accidents involving pedestrians still happen at these locations. The most common
pedestrian offenses are illegal crossings during a red-light phase. For the purpose of establishing
social influence and personal factors as predictors of pedestrian risk behaviours, the Theory of
planned behaviour (TPB) is usually employed. In this paper we examined the role of personal norms
in the extended TPB framework. We tested the discriminant and predictive validity of the measure.
Practical implications are discussed.
Keywords: Theory of planned behaviour, pedestrians, personal norm, factor analysis.

1.

UVOD

Svake godine, više od 270.000 pešaka izgubi život u saobraćajnim nezgodama na
putevima širom sveta. Globalno, pešaci čine 22% od ukupnog broja poginulih u
saobraćajnim nezgodama, gde u nekim zemlјama taj procenat je dosta veći (WHO 2009).
Na osnovu istraživanja u Sjedinjenim Američkim Državama, istaknuto je da su muškarci
zastupljeni u 70% saobraćajnih nezgoda sa pešacima, sa stopom smrtnosti od 2,19
poginulih na 100.000 stanovnika, za razliku od žena koje pokazuje stopu smrtnosti 0,91
na 100.000 stanovnika (Clifton and Livi 2005). U istraživanju, koje su sproveli Mabunda
et al. (2008), u četiri grada Južne Afrike, pokazuju da 57 % poginulih pešaka u
saobraćajnim nezgodama su starosti od 20 do 44 godina. U Sjedinjenim Američkim
Državama, Karsch et al. (2012) su utvrdili da stopa smrtnosti za pešake koji su stariji od
75 godina je bila 2,28 na 100.000 stanovnika, što predstavlja drastičnu razliku u odnosu
na druge starosne grupe. Socioekonomski status ima značajan uticaj na stradanje pešaka.
Generalno, stanovništvo koje potiče iz siromašnog okruženja je izloženo većem riziku
učešća u saobraćajnim nezgodama. Kada su u pitanju deca, Roberts et al. (1995) su utvrdili
da deca sa manjim socioekonomskim statusom, imaju dvostruko veću verovatnoću učešća
u saobraćajnim nezgodama nego kada su u pitanju deca sa većim socioekonomskim
statusom.
Saobraćajne nezgode sa učešćem pešaka u visoko razvijenim zemlјama, javlјaju se
najčešće u urbanim sredinama, ali to nije slučaj i u nisko razvijenom zemlјama, gde se
nezgode najčešće javlјaju na ruralnim putevima. Karsch et al. (2012) su prikazali da u
državama Evropske Unije 70% nezgoda sa smrtnim slučajem se dogodi u urbanim
sredinama, a u Sjedinjenim Američkim Državama čak 76% nezgoda se dogodi u urbanim
sredinama. Raskrsnice predstavlјaju kritične lokacije na kojima se događaju konfliktne
situacije između pešaka i drugih kategorija učesnika u saobraćaju. Čak i nakon uvođenja
svetlosne saobraćajne signalizacije, saobraćajne nezgode sa pešacima se i dalјe događaju
na ovim lokacijama (Tiwari et al., 1998). Ovo se može objasniti činjenicom da vozači ili
pešaci ne poštuju svetlosnu saobraćajnu signalizaciju. Istraživanja ukazuju da su najčešći
prekršaji pešaka ilegalni prelasci kolovoza dok je crveni pešački signal na semaforu (Diaz,
2002; Preusser et al., 2002; Evans and Norman, 1998, 2003; Rosenbloom, 2009). Keegan
and O’Mahony (2003) su u svome istraživanju istakli da 35% pešaka ilegalno prelazi
kolovoz tokom crvenog pešačkog signala na semaforu. U istraživanjima je potvrđeno da
su pešaci koji prelaze kolovoz za vreme crvenog pešačkog signala na semaforu izloženi
većem riziku stradanja (Koh, 2014). King et al. (2009) su utvrdili da od ukupnog broja
prelaska pešaka na raskrsnicama koje su regulisane semaforima 13 % čine prelasci za
vreme crvenog pešačkog signala i da su tom prilikom pešaci izloženi aproksimativno osam
puta većem riziku od nezgode nego u slučaju legalnog prelaska. U Švedskoj, najveći broj
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saobraćajnih nezgoda sa učešćem pešaka na raskrsnicama regulisanim svetlosnom
saobraćajnom signalizacijom se događa prilikom manevra skretanja vozila i zbog prelaska
pešaka za vreme crvenog pešačkog signala na semaforu (Garder, 1989). Mnogi pešaci ne
poštuju svetlosnu saobraćajnu signalizaciju pa iz tog razloga neophodno je ispitati faktore
koji utiču na njihovo ponašanje.
U cilјu objašnjavanja različitih rizičnih ponašanja, najčešće se primenjuje teorija
planiranog ponašanja (eng. Theory of planned behaviour - TPB), (Ajzen, 1985, 1987,
1991, 1996) koja predstavlјa teorijski okvir teorije promišlјenih radnji (eng. Theory of
reasoned action - TRA) (Ajzen & Fishbein, 1980). Prema ovoj teoriji, ponašanje je
predviđeno putem faktora vezanih za stavove, normativnih faktora i opažene kontrole
ponašanja (eng. perceived behavioural control - PBC). Stavovi odražavaju evaluaciju
ponašanja i njegovih posledica. Stavovi se mogu podeliti na dve komponente, a to su
kognitivni i afektivni stavovi (Trafimow and Sheeran, 1998; Lawton et al., 2007; Conner
et al., 2013, 2015). Subjektivne norme se mogu definisati kao uočeni društveni pritisak od
lјudi koji su važni za pojedinca da se izvede ili ne izvede određeno ponašanje. Opažena
kontrola ponašanja odražava meru u kojoj se pojedinac oseća sposobnim da izvede
određeno ponašanje, odnosno predvidi stepen kontrole ili poverenja koje pojedinac ima
nad izvođenjem ponašanja (Ajzen, 1985). Ova tri pomenuta faktora imaju uticaj na
ponašanje posredstvom namere. Međutim, opažena kontrola ponašanja ima direktan uticaj
na ponašanje.
Pored osnovnih komponenti u okviru Teorije planiranog ponašanja (TPB), predložene
su i dodatni faktori koji mogu biti značajni u objašnjavanju ponašanja. Ovo podrazumeva
uzimanje u obzir navika i drugih vrsta društvenih normi, kao što su normativne,
deskriptivne i personalne norme. Navike se najčešće tumače kao naučena ponašanja koja
postaju automatski odgovor na specifične situacije (Triandis, 1977, 1980).
Pojednostavlјeno, navike se mogu razmatrati kao rutinska ponašanja, koja se učestalo
sprovode. Normativne norme predstavlјaju vrstu konformizma (eng. conformity) i mogu
biti definisane kao tendencija sleđenja ponašanja drugih u cilјu dobijanja prednosti ili
izbegavanja neželјenog konflikta (De Pelsmacker and Janssens, 2007, Zhou et al., 2009).
Deskriptivne norme odražavaju mišlјenje pojedinca o ponašanju drugih lјudi (Forward,
2009), tj. percepciju pojedinca o tome u kojoj meri većina drugih lјudi vrši određeno
ponašanje. Personalne norme odražavaju percepciju moralne ispravnosti i osećaja krivice
od strane pojedinca u vezi sa određenim ponašanjem.
Personalna norma je moralna mera o tome šta je nekoj osobi važno, šta ona smatra da
treba da uradi u nekoj situaciji. Pre preduzimanja neke radnje, pojedinac razmatra
posledice koje mu ta radnja može naneti. Ako je određeno ponašanje protivrečno njegovoj
personalnoj normi, mogućnost kajanja nakon sprovođenja ponašanja ga može sprečiti u
tome. Kombinacija ukorenjenih moralnih vrednosti i očekivane griže savesti/pokajanja
(zajedno čine personalnu normu) predstavlјa dva podfaktora sa visokom korelacijom.
Imaju jak uticaj na stavove, namere i ponašanje. Personalnom normom se može objasniti
10-15% prekršaja u saobraćaju (Parker et al., 1995) i pored opažene kontrole ponašanja i
deskriptivne norme, najbolјe predviđa buduće ponašanje (Elliot, 2001).
Cilj istraživanja može se formirati sa dva aspekta; prvi aspekt se odnosi na formiranje
validnih i pouzdanih skala pomoću kojih se mogu meriti pojedine determinante ponašanja
i drugi aspekt da se ispita uticaj determinanti ponašanja, posebno personalnih normi na
nameru pešaka koji prelaze kolovoz za vreme crvenog pešačkog signala na semaforu.
Na osnovu teorijskog okvira i pomenute literature, predložene su sledeće hipoteze:
H1a: Vrste društvenih normi posmatraju se kao posebni faktori u analizi faktora;
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H1b: Subjektivne, normativne i deskriptivne norme direktno utiču na personalne norme;
H1c: Personalna norma je unidimenzionalni konstrukt koji utiče na samoprijavljeno
ponašanje preko namere.
H2: Afektivni i kognitivni stavovi se pojavljuju kao posebni faktori koji utiču na nameru.
H3: Navike su odvojen faktor i ima indirektan uticaj na samoprijavljeno ponašanje kroz
nameru.
H4: Opažena kontrola ponašanja ima indirektan uticaj na samoprijavljeno ponašanje kroz
nameru.
H5: Namera direktno utiče na samoprijavljeno ponašanje.
2.
2.1.

METODOLOGIJA
Prikupljanje podataka

Prikupljanje podataka je bilo bazirano na ograničenom uzorku prema polu i starosnim
grupama reprezentativnim za populaciju grada Novog Sada. Putem pošte je distribuirano
700 upitnika, nakon čega su dobijena 383 upotrebljiva upitnika koja su korištena u daljoj
analizi (55% stopa odziva). Uzorak je sačinjen od 44% ispitanika muškog pola i 56%
ženskog pola, koji su starosti od 18 do 90 godina (M=42.9: SD=16.3). U tabeli 1 je data
struktura uzorka u poređenju sa populacijom stanovništva Novog Sada.
Tabela 1. Poređenje uzorka istraživanja i populacije

Kriterijum
Pol
Muški
Ženski
Godine
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

Procenat uzorka

Procenat populacije

43,6
56,4

46,5
53,5

12,0
24,8
22,2
17,8
8,6
14,6

11,2
18,5
18,0
20,9
14,0
17,4

U cilju kvalitetne realizacije istraživanja, ispitanici su dobili instrukcije da pažljivo
pročitaju sva pitanja i da iskreno odgovore na njih. Pored toga, potvrđeno je da će se
njihovi odgovori tretirati kao anonimni, kao i da će se koristiti samo u naučne svrhe. Od
ispitanika nije se zahtevalo da daju lične podatke, kako bi smanjio društveni uticaj.
U okviru analize korišćene su metode deskriptivne i inferencijalne statistike.
Prevashodno, u samom procesu analize korišćene su metode za ispitivanje pouzdanosti
upitnika (tj., Krombahov koeficijent pouzdanosti) i diskriminantne validnosti upitnika
(eksploratorna faktorska analiza). Pri testiranju da li se rezultati uklapaju u model korišćen
je strukturalni model jednačina. Analiza je sprovedena korišćenjem IBM SPSS Amos, kao
i celokupna statistička analiza sprovedena je u statističkom paketu SPSS 22.0.
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2.2.

Anketni obrazac

U skladu sa teorijskim konceptom TPB, uglavnom su korišteni ajtemi iz prethodnih
istraživanja, koji su u skladu sa predmetom istraživanja u određenoj meri adaptirani (Beck
and Ajzen, 1991; Parker et al., 1995; Evans and Norman, 1998, 2003; Conner and
McMillan, 1999; De Pelsmacker and Janssens, 2007; Zhou et al., 2009; Gardner et al.,
2012; Xu et al., 2013). Ovo istraživanje je omogućilo da se uoče ograničenja u pogledu
formulisanja ajtema, na osnovu čega je izvršena adaptacija upitnika. Konačan upitnik je
konstruisan, a svi ajtemi su bili nasumično raspoređeni. Na početku istraživanja, pre
popunjavanja upitnika, ispitanici su bili instruisani pročitaju definisani scenario, na
osnovu koga je ispoštovan princip kompatibilnosti (Ajzen and Fishbein, 1980): „Zamislite
situaciju u kojoj prilikom pešačenja u naselјu, želite da pređete kolovoz na suprotnu
stranu. Lokacija na kojoj želite da pređete kolovoz je opremlјena svetlosnom
saobraćajnom signalizacijom, pri čemu semafor pokazuje crveni signal za pešake“.
2.2.1. Namera. Namera da se izvrši prekršaj je bila merena korišćenjem pet pitanja.
Prvo pitanje uzima u obzir učestalost namere pešaka da u naredne dve sedmice prelaze
kolovoz dok je crveni pešački signal na semaforu? Ispitanici su rangirali svoje odgovore
putem 7 – stepene Likertove skale koja označava stepen učestalosti od 1 (nikada) do 7
(uvek). Drugo pitanje meri nameru putem verovatnoće prelaska kolovoza dok je crveni
pešački signal na semaforu, tokom sledeće dve sedmice. Ispitanici su rangirali svoje
odgovore putem 7 – stepene skale Likertovog tipa koja označava nivo verovatnoće od 1
(veoma neverovatno) do 7 (veoma verovatno). Preostala tri pitanja se odnose na izjave
koje su bile rangirane putem unipolarne 7 – stepene skale Likertovog tipa od 1 (uopšte se
ne slažem) do 7 (u potpunosti se slažem) (npr. „Mislim da ću u budućnosti prelaziti
kolovoz dok je crveni pešački signal na semaforu“).
2.2.2. Kognitivni stavovi. Kognitivni stavovi su bili mereni direktno, korišćenjem tri
stavke, na koje su ispitanici davali odgovore putem unipolarne 7 – stepene Likertove skale
koja označava nivo slaganja od 1 (uopšte se ne slažem) do 7 (u potpunosti se slažem) (npr.,
„Prelaženje kolovoza dok je crveni pešački signal na semaforu je neoprezno“).
2.2.3. Afektivni stavovi. Na osnovu tri stavke bili su mereni afektivni stavovi prema
poštovanju crvenog pešačkog signala na semaforu (npr. „Poštovanje crvenog pešačkog
signala na semaforu čini me nervoznim“). Svako pitanje je mereno putem 7 – stepene
Likertove skale koja rangira odgovore u rasponu od 1 (uopšte se ne slažem) do 7 (u
potpunosti se slažem).
2.2.4. Subjektivne norme. Konstrukt subjektivnih normi je meren korišćenjem pet
stavki koji uzimaju u obzir grupe lјudi ili pojedince koje su važne za ispitanike (npr. „Moji
najbolјi prijatelјi smatraju da treba da prelazim kolovoz dok je crveni pešački signal na
semaforu“). Ispitanici su davali odgovore putem 7 – stepene unipolarne Likertove skale
koja meri nivo slaganja u rasponu od 1 (uopšte se ne slažem) do 7 (u potpunosti se slažem.
2.2.5. Opažena kontrola ponašanja. Opažena kontrola ponašanja je bila merena na
osnovu četiri stavke (npr. “Koliko je teško poštovati crveni pešački signal na semaforu
kada nema vozila u blizini“) na koje su ispitanici odgovarali putem 7 – stepene unipolarne
Likertove skale koja meri nivo opažene kontrole u rasponu od 1 (veoma teško) do 7
(veoma lako).
2.2.6. Deskriptivne norme. Deskriptivne norme su merene korišćenjem tri stavke (npr.
„Koliko često Vaši najbolјi prijatelјi prelaze kolovoz dok je crveni pešački signal na
semaforu?“) koje su ispitanici ocenjivali putem 7 – stepene skale Likertovog tipa od 1
(nikada) do 7 (uvek) i jedne stavke („Većina lјudi u Vašem gradu ne poštuje crveni pešački
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signal na semaforu“) na koje su ispitanici odgovarali putem 7 – stepene skale Likertovog
tipa od 1 (uopšte se ne slažem) do 7 (u potpunosti se slažem).
2.2.7. Normativne norme. Konstrukt normativnih normi obuhvata četiri stavke (npr.,
„Prelazim kolovoz dok je crveni pešački signal na semaforu kada vidim da to čine i drugi
pešaci.“). Ispitanici su davali odgovore putem unipolarne 7 – stepene skale Likertovog
tipa od 1 (uopšte se ne slažem) do 7 (u potpunosti se slažem).
2.2.8. Personalne norme. Personalne norme su merene korišćenjem pet stavki (npr.
„Osećao bih se loše, ako bih prešao kolovoz dok je crveni pešački signal na semaforu.“).
Svaka izjava ocenjivana je putem 7 – stepene skale Likertovog tipa od 1 (uopšte se ne
slažem) do 7 (u potpunosti se slažem).
2.2.9. Navike. Navike su vrednovane koristeći podskalu koja meri automatizam,
zasnovan na četiri stavke (eng. ''Self-Report Behavioural Automaticity Index-SRBAI'') i
koji je predložen od strane Gardner et al., (2012). Pitanja u upitniku su definisana u skladu
sa predmetom istraživanja (npr. „Prelaženje kolovoza dok je crveni pešački signal na
semaforu je nešto što radim automatski“). Svaka izjava ocenjivana je putem unipolarne 7
– stepene skale Likertovog tipa od 1 (uopšte se ne slažem) do 7 (u potpunosti se slažem).
3.

REZULTATI

U cilјu utvrđivanja konvergente i divergentne validnosti upitnika, analiza glavnih
komponenti (PCA) je sprovedena na 37 stavki sa kosom (koreliranom) Promax rotacijom.
Kajzer-Mjer-Olkin mera je verifikovala adekvatnost veličine uzorka za analizu, KMO =
.87 a sve KMO vrednosti za pojedinačne varijable su bile veće od .68, što je dobro, jer je
donja prihvatlјiva granica .50 (Hutcheson & Sofroniou, 1999). Bartletov test sferičnosti χ2
(666) = 5825.99, p< .001 ukazuje da je korelacija između ajtema bila dovolјno velika za
PCA. Inicijalna analiza je pokrenuta sa cilјem dobijanja karakterističnih vrednosti za
svaku komponentu u podacima. Ako veličina uzorka obuhvata više od 250 ispitanika i
prosečan zajednički varijabilitet je veći od 0.60, Kajzerov kriterijum predstavlјa prilično
pouzdan kriterijum za izdvajanje faktora (Field, 2009). Ovaj uslov je ispunjen, nakon čega
je devet faktora imalo odgovarajuće karakteristične vrednosti, koji prema Kajzerovom
kriterijumu treba da bude veći od jedan. Ovi faktori objašnjavaju 62,81% varijanse. Svih
devet faktora je bilo u skladu sa teorijskim pretpostavkama. Ovih devet faktora su bili
imenovani kao subjektivne norme (SN), personalne norme (PN), normativne norme (NN),
opažena kontrola ponašanja (PBC), navike (HB), namera (INT), deskriptivne norme (DN),
kognitivni stavovi (KS) i afektivni stavovi (AS), bazirano na stavkama koji se grupišu na
istu komponentu (vidi tabelu 1).
Pored provere validnosti upitnika i izdvajanja pojedinih konstrukata, ispitana je i
interna konzistentnost upitnika. Sve komponente imaju Kronbahov koeficijent
pouzdanosti α > .7, što ukazuje na adekvatnu pouzdanost upitnika (Kline & Santor, 1999)
(vidi tabelu 1).
Srednje vrednosti, standardne devijacije i korelacije između konstrukata su prikazane
u tabeli 2. Deskriptivna statistika osnovnih komponenti TPB ukazuje da pešaci generalno
imaju negativne kognitivne stavove prema činjenju prekršaja o kome je reč, da su svesni
da će se suočiti sa neodobravanjem od strane ljudi koji su za njih važni za činjenje takvog
prekršaja, kao i da je poštovanje svetlosne saobraćajne signalizacije lako. U pogledu
dodatnih prediktora, generalno, deskriptivna statistika ukazuje na pozitivne afektivne
stavove u pogledu poštovanja svetlosnog signala za pešake. Deskriptivne norme ukazuju
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da ispitanici veruju da drugi pešaci čine prekršaje, normativne norme ukazuju da pešaci
ne slede ponašanje drugih pešaka, dok personalne norme ukazuju da pešaci smatraju da je
takav prekršaj moralno neispravan i da bi osećali krivicu zbog činjenja tog prekršaja.
Tipično, pešaci su naveli da ne čine prekršaj po automatizmu, tj., radi navike. Srednja
vrednost (namere činjenja prekršaja je bila ispod sredine skale (vidi tabelu 2).
Tabela 2. Sumarni prikaz rezultat analize glavnih komponenti (N=383)
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Svi prediktori su bili statistički značajno korelirani sa namerom i samoprijavljenim
ponašanjem. Veličina korelacije se kretala od slabe do jake. Personalne norme su bile
najsnažnije povezan prediktor sa namerom i samoprijavljenim ponašanjem (vidi tabelu 2).
Tabela 3. Deskriptivna statistika i korelacije između konstrukata
M

SD

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

KS
SN
PBC
AS
DN
NN
PN
HB
INT

5.79
1.92
4.15
3.00
3.96
2.08
4.36
2.31
2.27

1.41
1.02
1.51
1.51
1.28
1.13
1.49
1.33
1.12

-

2

3

4

5

-.25**
.17**
-.11*
.01
-.19**
.30
-.17**
-.32**

-.09
.26**
.32**
.37**
-.19**
.31**
.44**

-.21**
-.04
-.20**
.29**
-.16**
-.29**

.16**
.37**
-.35**
.35**
.43**

.16**
-.16**
.16**
.23**

10

BEH

2.28

1.14

-.20**

.38**

-.33**

.51**

.34**

6

7

8

9

-.28**

-

.44**
.46**

-.19**
-.50**

.42**

-

.53**

-.53**

.41**

.76**

-

Napomena: * p< .05; ** p< .01

Modelovanje strukturalnim jednačinama (SEM) je sprovedeno u cilju testiranja
hipoteza zasnovanih na ekstenziji koncepta teorije planiranog ponašanja. Model ima dobre
indekse podesnosti (Χ2/df=1.81; CFI = .91; TLI=.90: RMSEA = .05). Vrednost RMSEA
koja je manja od .08 i vrednost CFI iznad .90 ukazuju na blisku vezu između modela i
podataka i odražavaju dobar indeks podesnosti modela (Kim and Bentler, 2006).
Predloženi model je prikazan na slici 1.
Model čini 99% varijanse u varijanse u pogledu samoprijavljenog ponašanja koje
odražava prelaženje kolovoza od strane pešaka za vreme crvenog pešačkog signala na
semaforu. Slika 1 prikazuje sve standardizovane regresione koeficijente, koji predstavljaju
direktne veze između konstrukata. Namera pešaka da prelaze kolovoz za vreme crvenog
pešačkog signala na semaforu je značajan prediktor samoprijavljenog ponašanja (β = .99,
p < .001).
Predstavljeni model objašnjava 65% varijanse u nameri pešaka da čine pomenuti
prekršaj. Pešaci koji imaju nizak nivo kontrole nad njihovim ponašanjem su prijavili
snažniju nameru da čine prekršaj (β = -.11, p < .05). Pešaci koji imaju loše navike u
pogledu prelaženja kolovoza za vreme crvenog pešačkog signala na semaforu imaju
snažniju nameru da čine prekršaj (β = .26 p < .001), kao i oni koji imaju nepovoljne
afektivne stavove u pogledu pomenutog prekršaja (β = .23, p < .001). Kognitivni stavovi
nisu bili statistički značajan prediktor namere. Personalne norme su bile najsnažniji
prediktor namere. Pešaci koji imaju nizak nivo moralnih normi i očekivane krivice su
izrazili snažniju nameru činjenja prekršaja (β = -.50, p < .001).
Rezultati predikcije personalnih normi drugim društvenim normama ukazuju da su
normativne norme (β = -.46, p < .001). i deskriptivne norme (β = -.20, p < .01), za razliku
od subjektivnih normi (β = -.04, p > .05) statistički značajni prediktori personalnih normi.
Ove norme čine 32% varijabilnosti u personalnim normama.
U pogledu indirektnog efekta na samoprijavljeno ponašanje, rezultati ukazuju da
personalne norme imaju statistički značajan efekat (β = -.50, p < .001), kao i afektivni
stavovi ((β = .23, p < .001), normativne norme (β = .23, p < .001) i navike (β = .26, p <
.001).
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Napomena: * p< .05; ** p< .01; *** p< .001

Slika 1. Model ponašanja pešaka u redukovanoj formi

4.

DISKUSIJA

Ovaj rad istražuje uticaj pojedinih determinanti ponašanja na nameru pešaka pri
prelasku kolovoza za vreme crvenog pešačkog signala na semaforu. Sa jedne strane
istraživanje je eksploratorno, jer ima za cilj ispitivanje diskriminantne validnosti i
pouzdanosti predloženog upitnika. Sa druge strane, nakon što su dobijeni validni i
pouzdani rezultati na bazi teorijskog koncepta, testirane su hipoteze, kojima se predviđa
namera pešaka u vezi sa navedenim ponašanjem. Primenjen je prošireni koncept Teorije
planiranog ponašanja, koji pored osnovnih komponenti, obuhvata i dodatne komponente.
Analiza glavnih komponenti (PCA) je sprovedena na 37 stavki sa kosom (koreliranom)
Promax rotacijom, što je omogućilo izdvajanje konstrukta proširene teorije planiranog
ponašanja. Izdvojeno je devet faktora za koje se na osnovu teorijskog koncepta očekivalo
da će biti pronađeni.
Modelovanje strukturalnim jednačinama (SEM) je sprovedeno u cilju testiranja hipoteza
zasnovanih na ekstenziji koncepta teorije planiranog ponašanja. Model opisuje 65%
varijanse u nameri pešaka da prelaze kolovoz za vreme crvenog pešačkog signala na
semaforu što je u skladu sa rezultatima koji su dobili Xu et al. (2012), Zhou et al. (2009)
i Evans and Norman (1998).
Kada se ispituje društveni uticaj na ponašanje pešaka veoma je važno napraviti razliku
između opisa i tumačenja društvenih normi (Cialdini et al., 1990). U ovom istraživanju
posmatran je uticaj društvenih normi na nameru ponašanja. Subjektivne, normativne,
deskriptivne i personalne norme posmatraju se kao posebni faktori u analizi, što je u skladu
sa istraživanjem koje su sproveli De Pelsmacker et al (2007). Ovo istraživanje potvrđuje
da normativne i deskriptivne norme direktno utiču na personalne norme, tako što
predstavljaju različite konstrukte i imaju različite prediktivne sposobnosti.
Personalne norme su često objašnjene u studijama koje se odnose na teoriju planiranog
ponašanja. Međutim, mnogi istraživači su koncipirali personalne norme na različite
načine, a njihova uloga u TPB još uvek nije u potpunosti definisana. Rezultati našeg
istraživanja podržavaju argument da se personalna norma može tretirati kao
unidimenzionalni konstrukt. To je u skladu sa Schwarz (1977), koji tvrdi da na razvoj
personalnih normi mogu uticati afektivni i kognitivni stavovi. Sa druge strane, Thøgersen,
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2006 tvrdi da očekivane samosvesne emocije (osećaj krivice i ponosa) predstavljaju važan
prediktor personalnih normi. Ovo istraživanje predstavlja direktan uticaj društvenih normi
na personalne norme, kao statistički visok uticaj personalnih normi na nameru koja
predstavlja posredan uticaj na samoprijavljeno ponašanje.
Analizom društvenih normi, subjektivne norme predstavljaju najmanje važan prediktor
uticaja na personalne norme. To znači da i pored toga što su subjektivne norme izdvojene
kao poseban konstrukt, njihova prediktivna sposobnost je ograničena. U radu nije
razmatran uticaj subjektivnih normi na nameru, važnost subjektivnih normi kao prediktora
je zabeležen u drugim istraživanjima koja razmatraju nameru pešaka da čine prekršaj
(Evans and Norman, 2003; Holland and Hill, 2007; Zhou et al., 2009; Zhou and Horrey,
2010; Xu et al., 2013). U datom modelu normativne i deskriptivne norme pokazuju
statistički značajan uticaj na personalne norme, tako da one ističu osećaj krivice zbog
činjenja prekršaja od strane pešaka.
Sveukupno, namera kao unidimenzionalni konstrukt, statistički značajno utiče na
samoprijavljeno ponašanje pešaka. Pored personalnih normi koje imaju najveći uticaj na
nameru pešaka, u radu je ispitan i uticaj drugih definisanih faktora. Stavovi su
predstavljeni kao dva posebna konstrukta kognitivni i afektivni, što ne predstavlja praksu
kod osnovne teorije planiranog ponašanja. Trafimow et al. (2004) su utvrdili da je za
mnoga ponašanja veći uticaj afektivnih reakcija nego kognitivnih na nameru ponašanja.
Model iz ovog istraživanja pokazuja da afektivni stavovi pokazuju statistički značajan
prediktor na nameru, nego što je slučaj sa kognitivnim stavom. Opažena kontrola
ponašanja predstavlja statistički značajan prediktor namere pešaka da ilegalno prelaze
kolovoz tokom crvenog pešačkog signala na semaforu. Pešaci koji imaju manji stepen
kontrole nad svojim ponašanjem su prijavili snažniju nameru da čine prekršaj. Kada su u
pitanju navike, postoje različita gledišta u pogledu njihovog definisanja. Neki autori
definišu navike kao učestalo prethodno ponašanje, dok se drugi zalažu za posmatranje
navika kao automatizma. Navike statistički značajno direktno utiču na nameru pešaka da
naprave prekršaj, što nije u skladu sa rezultatima koji izučavaju druge saobraćajne
prekršaje (De Pelsmacker and Janssens, 2007; Forward, 2009).
Rezultati ovog istraživanja mogu biti korisni pri donošenju odabranih mera u cilju
smanjenja stradanja pešaka. Dobijeni rezultati idu u prilog primeni osnovnog koncepta
Teorije planiranog ponašanja, odnosno njenog proširenog oblika. Rezultati ukazuju da
poželjne promene personalnih normi pešaka, mogu dovesti do odgovarajuće promene u
svojim namerama kao i u njihovom ponašanju.
Buduća istraživanja treba da budu usmerena i na druga rizična ponašanja, kao što je
prelaženje kolovoza na van pešačkog prelaza. Takođe, postoji prostor za unapređenje
metodologije istraživanja i primene modela koji ispituju indirektne veze između
komponenti.
5.
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МОДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ОПАСНИХ МЕСТА
ПОТЕНЦИЈАЛНИХ – „ЦРНИХ ТАЧАКА“
THE MODEL FOR IDENTIFICATION OF DANGEROUS PLACES –
POTENTIAL BLACK SPOTS
Драгослав Кукић1, Драгана Нојковић2, Мирослав Росић3,
Дарко Петровић4, Милош Младеновић5
Резиме: Процењује се да су утицајни фактори који се односе на пут, у садејству са човеком
и возилом, заступљени у 34% саобраћајних незгода. Прве анализе евидентираних утицајних
фактора у Републици Србији показале су да су утицајни фактори који се односе на пут и
путну околину заступљени у 16% саобраћајних незгода са настрадалим лицима.
Препознајући пут као фактор који значајно може допринети превенцији саобраћајних незгода
и смањењу тежине њихових последица, развијене државе су одавно у своју праксу увеле
спровођење различитих савремених процедура унапређења безбедности пута. Једну од
најприхваћенијих свакако представља процедура идентификације и управљања „црним
тачкама“, у међународној стручној јавности позната као Black Spot Management – BSM.
Анализа досадашњих искустава различитих држава у идентификацији и класификацији
опасних места – „црних тачака“ на путевима показала је да су у пракси развијени
индивидуални приступи у идентификацији опасних места – „црних тачака“, који се углавном
базирају на објективном методу идентификације. У досадашњим истраживањима у
Републици Србији, такође је најчешће коришћен објективни метод идентификације опасних
места – „црних тачака“, који се заснива на броју и последицама саобраћајних незгода.
Пратећи светска и домаћа искуства, у овом раду предложен je модел идентификације опасних
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места – потенцијалних „црних тачака” заснован на подацима о локацијама саобраћајних
незгода на територији Републике Србије.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, црне тачке, алгоритам
Abstract: It is estimated that the road contributory factors, in conjunction with human and vehicle
factors, presents in 34% of road accidents. The first contributory factors analysis recorded in the
Republic of Serbia revealed contributory factors relating to the road and the road surroundings
present in 16% of accidents with injuries and fatalities. After recognizing the road as a factor that
can significantly contribute to the accident prevention and reducing the severity of consequences,
developed countries have started to implement various modern procedures to improve road safety.
One of the most widely used procedure for purposes of identification of black spots, in the
international expert community, is certainly the Black Spot Management – BSM. Analysis of
experiences in different countries in identification and classification of dangerous places – "black
spots" on roads has shown that in practice individual approaches for identification of dangerous
places - "black spots" were developed, which are mainly based on an objective identification
method. In addition, the objective black spots identification method, which is based on the number
of accidents and the severity of consequences, was the most commonly used method in previous
research activities in Republic of Serbia. By following domestic and foreign experiences, potential
"black spots" identification model based on road accidents location data on the territory of the
Republic of Serbia has been proposed and discussed in this paper.
Keywords: Road safety, Black spots, Algorithm

1.
1.1.

УВОД
Анализа проблема

Бројна истраживања о утицају појединих фактора безбедности саобраћаја на
настанак саобраћајних незгода показала су значајан утицај пута, самостално или у
спрези са другим факторима, на настанак саобраћајних незгода. Процењује се да су
утицајни фактори који се односе на пут, у садејству са човеком и возилом,
заступљени у 34% саобраћајних незгода (PIARC, 2007).
Нови модел праћења основних обележја саобраћајних незгода у Србији у складу
са CADaS6 препорукама Европске комисије омогућио је и прикупљање података о
утицајним факторима који су допринели настанку саобраћајне незгоде, по узору на
модел праћења утицајних фактора у Великој Британији. Прве анализе
евидентираних утицајних фактора у Републици Србији показале су да су утицајни
фактори који се односе на пут и путну околину заступљени у 16% саобраћајних
незгода са настрадалим лицима (Кукић et al., 2016). Један од најприхваћенијих алата
свакако представља процедура идентификације и управљања „црним тачкама“, која
је у међународној стручној јавности позната као Black Spot Management – BSM.
Алат BSM је намењен, пре свега, управљачима пута у циљу отклањања
доприноса пута и путне околине настанку саобраћајних незгода и последица
незгода.

6
CADaS – Common Accident Data Set (Заједнички сет података о саобраћајним незгодама
препоручен за државе чланице од стране Европске комисије. EC, 2011, 2013).
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Управљање опасним местима – „црним тачкама“ се према истакнутом
норвешком стручњаку Рунеу Елвику састоји од следећих активности (Elvik, 2008):
x дефинисање и идентификација опасних места на путевима,
x анализа саобраћајних незгода и фактора ризика на опасним местима, у
циљу идентификације фактора који доприносе саобраћајним незгодама
и предлога одговарајућег „третмана“ опасних места, и
x имплементација и евалуација примењених третмана на опасним
местима.
С обзиром на напредак Републике Србије у делу прикупљања података о
координатама саобраћајних незгода, идентификацију потенцијалних „црних
тачака“ је могуће извршити знатно брже на основу података о локацијама
саобраћајних незгода. Идентификација опасних места представља такозвано
утврђивање потенцијалних „црних тачака“, које заправо представљају повећању
концентрацију или нагомилавање саобраћајних незгода. Свакако, идентификација
опасних места – потенцијалних „црних тачака“ на путевима, је веома важна фаза у
поступку управљања „црним тачкама“.
1.2.

Преглед међународних појмова и дефиниција „црне тачке“

Када се говори о „црним тачкама“ на путевима, у литератури се среће више
појмова, попут: опасна места, места високог ризика, локације са великом
вероватноћом настанка незгодe, „црне тачке“, „жаришта“, итд. Генерално, најчешће
дефиниције „црне тачке“ се могу разликовати на следећи начин (Sørensen, 2007):
x нумеричке дефиниције,
x статистичке дефиниције, и
x дефиниције засноване на моделима.
Нумеричке дефиниције „црне тачке“ су засноване на броју саобраћајних
незгода, стопи незгода, или њиховој комбинацији. Статистичке дефиниције „црних
тачака“ се базирају на поређењу евидентираног броја саобраћајних незгода са
просечним бројем незгода за сличну врсту локације. Дефиниције „црне тачке“
засноване на моделима изведене су на основу мултиваријантног модела за
предвиђање саобраћајних незгода. Пример је емпиријска Бајесова дефиниција „црне
тачке“. Persaud et al. (1999) су испитивали две интерпретације концепта „црне тачке“
на бази емпиријског Бајесовог модела. Према првој дефиницији, као „црне тачке“
су идентификоване раскрснице које су имале највећи очекивани број саобраћајних
незгода, према емпиријској Бајесовој оцени. Према другој дефиницији, „црна тачка“
је дефинисана у смислу потенцијала за смањење саобраћајних незгода, који је
дефинисан као разлика између емпиријске Бајесове оцене очекиваног броја
саобраћајних незгода на конкретном месту и оцене просечно очекиваног броја
саобраћајних незгода на сличним локацијама.
Са теоретске тачке гледишта, „црна тачка“ на путу се може дефинисати као
било која локација која има већи очекивани број саобраћајних незгода него на
другим сличним локацијама, као резултат локалних фактора ризика присутних на
конкретној локацији (Elvik, 2008).
Може се рећи да је процедура одређивања „црних тачака“ познат концепт – алат
који се примењује у области безбедности саобраћаја, као и да различите државе
имају различите дефиниције и критеријуме за њихово одређивање.
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2.

ПРЕДЛОГ ДЕФИНИЦИЈЕ ОПАСНОГ МЕСТА „ЦРНЕ ТАЧКЕ“ НА
ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На основу досадашњег искуства и праксе у идентификацији опасних места –
„црних тачака“ на мрежи саобраћајница у Републици Србији предлог је да се
дефиниција „црне тачке“ разматра на два нивоа, односно, да се врши у два корака.
Први ниво чини тзв. преидентификација опасних места, односно
идентификација потенцијалних „црних тачака“, и за ту потребу је формиран
алгоритам за одређивање опасних места – потенцијалних „црних тачака“ на основу
података о локацијама саобраћајних незгода. Предлог за I ниво дефиниције, односно
предлог дефиниције потенцијалног опасног места – „црне тачке“ на путевима у
Републици Србији гласи: Опасно место – потенцијална „црна тачка“ је свако
место на путу дужине од највише 300 m у насељу, односно, од највише 1000 m на
путу ван насеља, на ком се у последњем трогодишњем периоду догодила најмање
једна саобраћајна незгода са погинулим лицем и на ком је пондерисан број
саобраћајних незгода у трогодишњем периоду већи од граничне вредности
пондерисаног броја саобраћајних незгода – k. ПБСН за опасно место – „црну
тачку“ се израчунава множењем броја саобраћајних незгода са пондерима тежине
последица саобраћајних незгода (1, 10 и 85).
Други ниво, односно, други корак подразумева нешто конкретније –
„озбиљније“ захтеве у погледу коначне идентификације „црне тачке“. У другом
кораку врши се детаљнија анализа саобраћајних незгода у циљу провере да ли су
саобраћајне незгоде на издвојеном месту у непосредној вези са путем
(„локалним факторима ризика“) и прецизније се дефинише локација опасног
места – „црне тачке“ (на највише 500 метара дужине). Предлог за II ниво
дефиниције, односно предлог дефиниције опасног места – „црне тачке“ на
путевима у Републици Србији гласи: „Црна тачка“ je опасно место на путу (са
списка кандидата за „црну тачку“) дужине од највише 500 m, на ком су се у
последњем трогодишњем периоду догодиле најмање 2 саобраћајне незгоде са
повређеним или погинулим лицима услед локалних фактора ризика.
Предлог основних критеријума за избор опасних места је базиран на основу
предлога оба нивоа (корака) дефиниције опасног места. Основни критеријуми
су:
x Најмање једна саобраћајна незгода са погинулим лицем у последњем
трогодишњем периоду.
x Дужина потеза опасног места на путевима сме да буде највише 500 m,
односно, приликом пре-идентификације, дужина потеза треба да буде
највише 300 m у насељу и 1000 m ван насеља.
x У критеријуме за избор опасних места – „црних тачака“ улази
пондерисани број саобраћајних незгода тзв. ПБСН на потезу на ком су
идентификоване саобраћајне незгоде. Вредност пондера се израчунава
на основу саобраћајних незгода, на начин да се вредност пондера 1
придружује саобраћајним незгодама код којих је најтежи степен
последица лака телесна повреда, вредност пондера 10 се придружује
саобраћајним незгодама код којих је најтежи степен последица тешка
телесна повреда и вредност пондера 85 се придружује саобраћајним
незгодама са смртном последицом.
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Приликом избора потенцијалних опасних места (кандидата за „црне
тачке“) НЕ разматра се да ли су незгоде у вези са локалним факторима
ризика. Тако се поједностављује прва фаза, а детаљнија анализа
спроводи само за мањи број локација које се налазе у врху ранг листе
(нпр. за првих 50 локација).
x Приликом коначног избора опасних места – „црних тачака“ разматра се
и допринос пута настанку саобраћајних незгода на изабраним
локацијама „нагомилавања“ саобраћајних незгода, што је наглашено у
другом нивоу – кораку дефиниције.
x У другом кораку потребно је изађи на свако пре-идентификовано опасно
место и детаљније анализирати све саобраћајне незгоде са погинулим и
повређеним лицима. Незгоде се прецизније позиционирају и
проверавају да ли су у вези са путем (локалним факторима ризика).
Утврђује се центар, почетак и крај опасног места – „црне тачке“.
У наредној фази спроводе се даљи кораци управљања црним тачкама, те се тада
могу предлагати и анализирати мере за санацију „црне тачке“, може се вршити
избор оптималних мера (евалуација „црне тачке“), рачунати трошкови
санације, процењивати ефекти и вршити анализа оправданости инвестиција,
односно извршити прорачун односа трошкова и добити. Коначно, након прорачуна
односа трошкова и добити за сва опасна места – „црне тачке“, поново се могу
рангирати све „црне тачке“ и дефинисати редослед санација (евалуација програма
„црних тачака“).
x

3.

ПРЕДЛОГ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ОПАСНИХ
МЕСТА „ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ЦРНИХ ТАЧАКА“

Резултат рада представља предложени алгоритам (Слика 1) као први корак у
моделу управљања опасним местима – „црним тачкама“, односно, корак
дефинисања и идентификације потенцијалних „црних тачака“ на путевима.
Алгоритам је припремљен за примену у одговарајућем софтверском алату који
омогућава рад са геобазама, односно у софтверском алату за ГИС.
Први корак у управљању опасним местима промовисан је и од стране
референтног норвешког стручњака Рунеа Елвика. Основну разлику у односу на
назив првог корака дефинисаног од стране Elvik-а (2008), представља дефиниција
тзв. потенцијалне „црне тачке“ која је примењена у алгоритму.
Алгоритам је базиран на примени дефиниције опасног места – потенцијалне
„црне тачке“ у циљу коначне идентификације опасних места – „црних тачака“ на
путевима. Након реализације првог корака, спроводе се детаљне анализе
саобраћајних незгода на идентификованим местима, са циљем утврђивања фактора
који су допринели или узроковали настанку саобраћајних незгода, како би се
изабрао одговарајући предлог за санацију (третман) „црне тачк“. Последњи корак
управљања опасним местима – „црним тачкама“ по моделу Elvik (2008) је
имплементација и евалуација примењених третмана на опасним местима. Улазни
подаци за примену алгоритма идентификације потенцијалних „црних тачака“ на
основу локација саобраћајних незгода су подаци из базе података о саобраћајним
незгодама Министарства унутрашњих послова – Управе саобраћајне полиције.
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Први задатак који алгоритам решава je лоцирање саобраћајних незгода са
погинулим лицима, односно незгода са најтежим последицама у последњем
трогодишњем периоду. Након тога, наилази се на услов „Да ли се конкретна
саобраћајна незгода догодила у насељу или не?“, где одговор заправо дефинише
пречник бафера (кружнице) око саобраћајне незгоде са погинулим лицем, у оквиру
ког ће се идентификовати и лоцирати све саобраћајне незгоде које улазе у бафер. У
случају незгоде која се догодила у насељу, величина пречника је 300m, док је у
случају незгоде која се догодила ван насеља величина пречника 1000m.
Наредни корак алгоритма захтева израчунавање вредности пондерисаног броја
саобраћајних незгода – ПБСН у сваком баферу. Вредност ПБСН у баферу
представља суму производа броја најтежих саобраћајних незгода (Бр. СН ПОГ),
саобраћајних незгода са тешким телесним повредама (Бр. СН ТТП) и саобраћајних
незгода са лаким телесним повредама (Бр. СН ЛТП), помножену са припадајућим
коефицијентима, односно 85, 10 и 1, респективно.
Следећи услов je: „Да ли је израчуната вредност ПБСН у
баферу већа или једнака од граничне вредности k?“ која се одређује пре пуштања
алгоритма идентификације у рад. У случају да је вредност ПБСН већа или једнака
k, алат даље наставља процес издвајања потенцијалних опасних места, док се у
супротном бафер „одбацује“. Након тога, следи услов који се односи на питање „Да
ли се бафер преклапа или додирује са једним или више бафера код којих је вредност
ПБСН већа или једнака од k?“
Чест случај је да се бафери „описани“ око саобраћајне незгоде са погинулим
лицима преклапају или додирују. Зато је важно да алгоритам препозна такве
могућности и практично исфилтрира оне бафере који и поред преклапања или
додиривања са другим баферима имају већу вредност ПБСН, а која је при том већа
од граничне вредности k. Важно је и да се у процесу понављања радњи
„упоређивања вредности ПБСН“ у случају више бафера који се преклапају или
додирују не понављају саобраћајне незгоде које су већ укључене у прорачун за
вредност ПБСН код бафера са највећом (већом) вредношћу ПБСН. Због тога је као
услов у алгоритму наведено да се врши накнадно израчунавање ПБСН у баферима
који се преклапају или додирују, али без саобраћајних незгода које су придружене
баферу са највећом вредношћу ПБСН, са којим се посматрани бафер додирује.
У случају да се бафер преклапа или додирује само са једним бафером који при
томе има већу вредност ПБСН, вредност ПБСН у баферу се упоређује са граничном
вредношћу k и опредељује као потенцијално опасно место – „црна тачка“ или се
одбацује, односно, не проглашава се потенцијалним опасним местом – „црном
тачком“. Методолошки кораци након што је тачке „нагомилавања“ одредио сам алат
се заснивају на следећем:
x Визуелна провера издвојених опасних места – потенцијалних „црних
тачака“ на мапи или карти;
x „Спуштање слоја“ саобраћајних незгода са настрадалим лицима у
зонама издвојених потенцијалних „црних тачака“, како би се утврдило
евентуално искључивање (одустајање од) неке саобраћајне незгоде која
се налази на паралелном путу/улици или путу/улици у непосредној
близини потенцијалног опасног места.

86

12. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Тара, 19 – 22. април 2017.

Слика 1. Алгоритам одређивања опасних места – „црних тачака“ на основу података
о локацијама саобраћајних незгода (АБС, АМСС-ЦМВ, 2016)
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4.

Детаљна анализа саобраћајних незгода (увиђајне документације) које су
се догодиле на опасном месту – потенцијалној „црној тачки“.
Примена другог нивоа (корака) дефиниције идентификације опасног
места – „црне тачке“.
Поновна примена другог нивоа дефиниције којим се утврђује да ли су
се издвојене саобраћајне незгоде са погинулим или повређеним лицима,
у последњем трогодишњем периоду, догодиле на дужини пута/улице од
највише 500 m.
Дефинисање коначне ранг листе опасних места на основу примене
другог нивоа дефиниције и израчунавање пондерисаног броја
саобраћајних незгода – ПБСН које су се догодиле услед „локалних
фактора ризика“.
Оцењивање безбедности пута применом неких од међународно
признатих алата за оцену безбедносних карактеристика пута на
проактиван начин, нпр. iRAP-Star Rating методологијом или примена
алата провере безбедности пута (Road Safety Inspection).

ОГРАНИЧЕЊА МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦЈУ
ПОТЕНЦИЈЛАНИХ „ЦРНИХ ТАЧАКА“

Предложена методологија за одређивање опасних места – „црних тачака“
захтева одређене услове и околности како би се могла примењивати. Са друге
стране, предложени модел садржи и одређена ограничења о којима се мора
водити рачуна у самом поступку одређивања потенцијалних „црних тачака“ на
путевима. С обзиром на то, дефинисана су следећа ограничења, односно, услови
и околности како би се методологија могла користити:
x Прилагођавање базе података о саобраћајним незгодама
У актуелној бази података о саобраћајним незгодама Министарства
унутрашњих послова евидентирају се врсте саобраћајних незгода према
тежини последица на следећи начин: саобраћајне незгоде са погинулим
лицима, саобраћајне незгоде са повређеним лицима, саобраћајна незгоде
само са материјалном штетом. Неопходно је разврстати саобраћајне незгоде
према тежини последица на следећи начин: саобраћајне незгоде са
погинулим лицима, саобраћајне незгоде са тешко повређеним лицима и
саобраћајне незгоде са лако повређеним лицима.
x Евидентирање и исправност координата саобраћајних незгода са
настрадалим лицима
Модел је базиран на претпоставкама да су у бази података евидентиране
координате свих саобраћајних незгода са настрадалим лицима, као и да су
координате саобраћајних незгода са настрадалим лицима исправне.
Исправност координата подразумева да не постоје грешке у виду нетачно
евидентиране локације саобраћајне незгоде, што подразумева случај да се
уместо одговарајуће локације евидентира локација на којој се незгода
заправо није догодила, као и да не постоје техничке грешке при
евидентирању локације саобраћајне незгоде.
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x

Дефинисање граничне вредности пондерисаног броја саобраћајних
незгода – k
Како би модел генерисао потенцијалне „црне тачке“, потребно је иницијално
дефинисати вредност k. Уколико се дефинише вредност k=85, онда су сва
места на којима се догодила најмање једна саобраћајна незгода са погинулим
лицима потенцијална опасна места – „црне тачке“. У том случају, на
трогодишњем нивоу, на примеру Републике Србије из претходне три године,
то је око 1.500 потенцијалних опасних места (око 500 СН ПОГ по години).
Стога се предлаже да се приликом идентификације потенцијалних „црних
тачака“ користи вредност k од најмање 96, односно једна саобраћајна
незгода са погинулим лицима, једна саобраћајна незгода са тешко
повређеним лицима и једна саобраћајна незгода са лако повређеним лицима.
x Непостојање јединствене дефиниције опасног места – „црне тачке“
На основу анализиране домаће и стране литературе, прегледа спроведених
истраживања и најбоље праксе у избору опасних места, предлог дефиниције
опасног места – „црне тачке“ на путевима у Републици Србији дат је у два
нивоа.
x Непостојање подлога путне и уличне мреже
С обзиром да приликом дефинисања модела за одређивање „црних тачака“
нису биле доступне подлоге комплетне путне и уличне мреже на територији
Републике Србије, предложени модел базиран је на тзв. баферима. Бафери
су кружнице које се конструишу око саобраћајне незгоде са погинулим
лицима, са центром у координати конкретне саобраћајне незгоде. Уколико
би подлоге путне и уличне мреже биле доступне, проблем би се појавио у
недовољно прецизном позиционирању локација саобраћајних незгода на
сегменту пута или улице.
x Дефинисање потенцијалних „црних тачака“ у насељу и ван насеља
Важно је истаћи да су подаци „СН у насељу“ и „СН ван насеља“ доступни у
бази података о саобраћајним незгодама тек од 2015. године (Кукић и др.
2016). Како је унос податка о месту догађања саобраћајне незгоде у базу
података обавезан, у будућности се може очекивати поузданост овог
податка, тако да неће представљати ограничење у примени предложеног
модела идентификације потенцијалних „црних тачака“.
5.

ЗАКЉУЧАК

С обзиром на чињеницу да се у значајном броју саобраћајних незгода пут и путно
окружење појављују као узрочни или доприносећи фактор настанку незгоде или
тежини последица исте, неопходно је утврдити јасну методологију и поступак
идентификације, рангирања и отклањања опасности на путу и у путној околини.
Важност управљања црним тачкама препозната је у домаћем законодавству,
односно у члану 156. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, али и у
европском законодавству, директиви 96/2008 EC, где се помиње алат Black Spot
Management - BSM, или управљање црним тачкама. Рад пре свега обрађује део
примене алата BSM који се односи на идентификацију опасних места – „црних
тачака“, што је важно за како за националног тако и за локалног управљача пута, а
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у складу са поменутим законским одредбама, препорукама и директивом Европске
комисије.
Аутоматизација процеса идентификације „црних тачака“ још увек у потпуности
не може бити спроведена. Зато се приступило аутоматизацији процеса
идентификације опасних места тзв. потенцијалних „црних тачака“. Реалне
могућности условиле су да се дефиниција „црне тачке“ разматра на два нивоа,
односно, да се врши у два корака.
Алгоритам може бити примењен од стране управљача пута на локалном нивоу
уз одређене предуслове, који се пре свега односе на поседовање одговарајућих
софтверских ГИС решења, с обзиром да је алгоритам базиран на раду са подацима
о координатама саобраћајних незгода, као и у односу на потребу размене података
са саобраћајном полицијом, посебно у фази која се реализује након идентификације
потенцијалних „црних тачака“. Локални управљач пута има обавезу да након тзв.
преидентификације „црних тачака“, затражи детаљне податке о конкретним
саобраћајним незгодама на издвојеним локацијама, како би се утврдио стварни
допринос пута настанку саобраћајних незгода, што је обавезан услов да би се
одређено место прогласило „црном тачком“.
Основна идеја предложеног алгоритма јесте помоћ националном и локалном
управљачу пута, саобраћајној полицији и свима који користе податке о обележјима
безбедности саобраћаја, да на бржи и ефикаснији начин препознају најопасније
тачке на својим путевима, и на тај начин допринесу њиховом што бржем санирању.
6.
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АНАЛИЗА УГРОЖЕНОСТИ СТАРИЈИХ ЛИЦА У БЕОГРАДУ
VULNERABILITY ANALYSIS OF ELDERLY PEOPLE IN BELGRADE
Душан Милетић1, Борис Антић2
Резиме: Стара лица представљају једну од најрањивијих група учесника у саобраћају. Са
стабилним повећањем старије популације, проблем безбедности старих лица у саобраћају
расте и захтева хитно решавање. Подаци Агенције за безбедност саобраћаја указују да су у
периоду од 2011. до 2015. године 50% погинулих пешака чинила лица старија од 65 година.
Оно што стара лица чини посебно рањивом групом учесника су њихове психофизичке
карактеристике које представљају посебно ограничење за њихово безбедно учешће у
саобраћају. Такође, њихова способност апсорпције повреда које настају у саобраћајним
незгодама је слабија у односу на млађу популацију што доприноси њиховој посебној
рањивости док је истовремено опоравак од последица саобраћајних незгода тежи и временски
дужи у односу на млађу популацију. У овом раду приказана је анализа угрожености старих
лица са више аспеката односно спроведена је свеобухватна анализа како би се утврдила
величина проблема као и могућности за унапређење безбедности старих лица на територији
града Београда.
Кључне речи: безбедност старих лица, старији возачи, старији пешаци, град Београд,
унапређење безбедности старих лица
Abstract: Elderly people represent one of the most vulnerable group of road users. With steady
increase in number of elderly population, the problem of road safety of elderly raises. Data from the
Road Safety Agency show that in the period from 2011-2015. about 50% of pedestrians killed in
traffic were elderly people above 65 years of age. What makes elderly people especially vulnerable
road users are their psychophysical characteristics which represent special limitations for their safe
participation in traffic. Also, their ability to absorb injuries which occur in traffic accidents are lesser
in comparison to the younger population which contributes to their special vulnerability while at the
same time their rehabilitation is more difficult and they require longer periods of time to recover
from injuries caused from participation in traffic accidents. This paper shows the analysis of
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vulnerability of elderly people from multiple aspects respectively a comprehensive analysis has been
conducted to identify the magnitude of the problem as well as possibilities for improvement of safety
of elderly people in traffic in the city of Belgrade.
Keywords: safety of elderly in traffic, elder drivers, elder pedestrian, Belgrade, improvement of
safety of elderly people in traffic

1.

УВОД

Стара лица, као једна од најрањивијих група учесника у саобраћају,
представљају учеснике у саобраћају чија безбедност у саобраћају значајно зависи
од изгледа окружења у саобраћају у којима се они крећу. Са сталним повећањем
старије популације, проблем безбедности старих лица у саобраћају расте. Према
подацима Завода за статистику Републике Србије односно према пописима из 2002.
и 2011. године број старих лица преко 65 година старости на територији града
Београда износио је 247.029 у 2002. години, а 271.762 у 2011. години што
представља повећање од 10%. Проблем безбедности старих лица у саобраћају је
присутан и захтева хитно решавање што се може уочити и према подацима Агенције
за безбедност саобраћаја који указују да су у периоду од 2011. до 2015. године 50%
погинулих пешака чинила лица старија од 65 година.
Узимајући претходно у обзир, препозната је и издвојена старосна категорија 65+
као веома угрожена, а безбедност старијих лица у саобраћају се налази у групи
актуелних тема безбедности саобраћаја последњих година. Широм Европе је све
већи број нација које старе, а учешће лица старијих од 65 година у популацији
становништва је све израженије. У Републици Србији је број лица старијих од 65
година изнад просека у односу на земље Европске уније. Учешће лица старијих од
65 година у Србији на основу података из 2013. године чини 17,8% укупне
популације (Републички завод за статистику – РЗС, 2015), а приближно сваки
четврти погинули учесник у саобраћају је старије лице. Просечна старост
становништва у Србији износи 42,4 године, што Републику Србију сврстава у групу
европских земаља са највећом просечном старошћу становништва.
Оно што стара лица чини посебно рањивом групом учесника у саобраћају јесу
њихове психофизичке карактеристике које представљају посебно ограничење за
њихово безбедно учешће у саобраћају. Такође, њихова способност апсорпције
повреда које настају у саобраћајним незгодама је слабија у односу на млађу
популацију што доприноси њиховој посебној рањивости док је истовремено
опоравак од последица саобраћајних незгода тежи и временски дужи у односу на
млађу популацију (Dulisse 1997; Evans and Frick 1986; McCoy et al. 1989; Zhang et al.
2000; Bédard et al. 2002). Значајно је истаћи да, поред старости, други фактори као
што су изложеност саобраћају, здравствено стање, когнитивна ограничења и
ограничења у мобилности повећавају ризик учествовања старих лица у
саобраћајним незгодама.
Због здравог старења, стара лица доживљавају пад у својим моторичким,
визуелним и когнитивним функцијама, што утиче на њихове перформансе или
приликом кретања или у вожњи (Anstey, Wood, Lord & Walker, 2005). Постоји
неколико особина које утичу на могућност старог возача да управља моторним
возилом на безбедан начин и ове особине се разликују између возача, али и између
самих возача. Када су у питању особине које се разликују између возача, разлике
које се јављају су резултат различитих моторичких, визуелних и когнитивних
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функција возача. У случају разлике особина код самог возача, разлика представља
последицу самог психофизичког стања. Старија лица доживљавају пад моторичких,
визуелних и когнитивних функција због старости, иако је пад ових функција код
сваког старог лица различит односно свако старо лице доживљава пад ових
функција на другачији начин, у другачије време и другачијој јачини.
Због тога, максимални ниво перформанси старог лица, када се посматра у односу
на старост, прати велика варијабилност што утиче на то да хронолошка старост није
одговарајући предиктор стварних способности управљања моторним возилом (Hole,
2007; Donorfio et al., 2008).
Пратећи трендове најразвијенијих земаља у погледу управљања безбедношћу
саобраћаја, Град Београд – Градска Управа града Београда, Секретаријат за
саобраћај је препознао значај ове теме и иницирао реализацију Студије: „Анализа
стања безбедности старијих лица у саобраћају на територији града Београда са
предлогом мера“. Циљ Студије је био да се квалитетно и свеобухватно анализира
проблем безбедности старијих лица у саобраћају у граду Београду и да предлог мера
за превазилажење уочених проблема у саобраћају.
2.

ОПИС СТУДИЈЕ

Студија „Анализа стања безбедности старијих лица у саобраћају на
територији града Београда са предлогом мера“ третира проблем безбедности
старих лица у саобраћају и проблем је посматран са неколико аспеката са циљем да
се на свеобухватан начин схвати срж самог проблема безбедности старих лица.
Стара лица представљају категорију рањивих учесника у саобраћају, међутим
постоје нека погрешна схватања шта их то чини рањивим учесницима у саобраћају
као и какав утицај има њихово учествовање у саобраћају на безбедност саобраћаја.
Како би се на адекватан начин утврдило шта их то чини посебно рањивим у
саобраћају, у Студији је извршена анализа психофизичких карактеристика старих
лица као што су физичке, когнитивне и друге карактеристике које имају значајан
утицај на њихово безбедно учешће у саобраћају.
Незаобилазна анализа сваког проблема у безбедности саобраћаја представља
анализа саобраћајних незгода. Проблем безбедности старих лица у саобраћају мора
се јасно дефинисати. Јасно дефинисање проблема представља основни корак у
решавању било ког проблема, не само проблема у саобраћају. Једино ако се проблем
назове правим именом, он се може решити. Идентификација величине проблема
односно тренутног стања безбедности старих лица у саобраћају служи као почетна
тачка решавања проблема. Без познавања тренутног стања није могуће дефинисати
мере и достићи жељено стање.
Кључни део разумевања проблема лица старијих од 65 година у саобраћају
представља разумевање њихових ставова, навика и начина вожње у саобраћају како
би се идентификовали могући конфликти између понашања лица старијих од 65
година и њихове безбедности у саобраћају. Спроведено анкетно истраживање
ставова, навика, начина вожње као и знања старих лица о саобраћају омогућило је
идентификацију специфичности који имају утицај на безбедност старих лица у
саобраћају и даје увид у проблем њихове безбедности у саобраћају из угла старих
лица. Такође, приликом вршења анкетног истраживања, извршено је и теренско
истраживање одређених зона атракције које привлаче велики број старих лица као
што су домови здравља, домови за стара лица, пијаце, трговински објекти и паркови.
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Ове зоне представљају опасне локације у којима се може појавити проблем
безбедности старих лица у саобраћају услед већег броја старих лица са смањеним
психофизичким карактеристикама, а тиме и већег броја конфликата између старих
лица и саобраћаја који се јавља у овим зонама.
Оно што одликује стара лица, и у свету, а и у Републици Србији, је смањење
њихове мобилности. Из тог разлога, у Студији је извршена анализа система јавног
градског превоза путника као једног од најзначајнијег сервиса мобилности грађана
на територији града Београда. Систем јавног градског транспорта путника као такав
представља отворен, сложен организационо-технолошки транспортни систем, који
поред обављања основне функције транспорта путника на комплексној мрежи
линија, пружа и специфичне услуге како би се задовољиле потребе и захтеви свих
категорија корисника, дакле морају се задовољити и захтеви лица са смањеном
мобилношћу где се поред лица са посебним потребама јавља и велики број старих
лица.
Као коначни део Студије дат је предлог техничко-регулативних мера, као и
предлог едукативних мера и кампања усмерених на унапређење безбедности
старијих лица у саобраћају на основу прегледа страних искустава односно искустава
ЕУ у решавању проблема безбедности старијих лица у саобраћају.
3.

ТЕРЕНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗОНА АТРАКЦИЈЕ

Стара лица, као једна од најрањивијих група учесника у саобраћају,
представљају учеснике у саобраћају чија безбедност у саобраћају значајно зависи
од изгледа окружења у саобраћају у којима се они крећу. Како би се повећала
безбедност старих лица у граду Београду било је потребно је утврдити локације
односно зоне у којима су присутна стара лица у значајном броју како би било могуће
извршити анализу безбедности зона атракције са аспекта безбедности старих лица
у саобраћају. Стара лица се највише крећу у зонама које су атрактивне за њих. Зоне
атракције старих лица са значајним присуством старих лица представљају домови
здравља, домови за стара лица, пијаце, паркови и трговински објекти. Повећано
присуство старих лица у саобраћају односно у овим зонама атракције значајно
повећава њихов ризик учествовања у саобраћајним незгодама. Због тога је значајно
да се зоне у којима се стара лица крећу буду пројектоване и опремљене одређеним
елементима како би се обезбедила безбедност свих учесника у саобраћају
укључујући и стара лица.
У оквиру Студије извршена је анализа 5 изабраних зона атракције (дом здравља,
дом за стара лица, пијаца, трговински објекат и парк). Анализа безбедности старих
лица у изабраним зонама атракције обухватала је теренско истраживање
карактеристика одабраних зона и понашања пешака при чему су анализиране
карактеристике инфраструктуре за пешаке, карактеристике саобраћајне
сигнализације као и други елементи од значајног утицаја на безбедност старих лица
у саобраћају. Такође, током теренско истраживања зона посматран је и однос возача
у тим зонама према старим лицима при чему нису уочена неприкладна понашања.
Возачи у посматраним зонама атракције показују толеранцију према старим лицима
односно имају разумевања за њихова успорена кретања услед смањених
психофизичких карактеристика. Као подршка теренском истраживању
карактеристика саобраћајне инфраструктуре изабраних зона атракције коришћен је
Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње
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објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама (Сл. Гласник РС, бр. 22/2015). На основу
овог Правилника направљене су контролне листе које су коришћене при теренском
истраживању изабраних зона.
Као најчешћи проблеми који су уочени приликом теренског истраживања у свим
анализираним зонама атракције могу се издвојити:
- тротоари су у најчешће неприступачни услед паркираних возила или других
грађевинских објеката као што су нпр. степеништа, стубови јавне расвете,
стубићи за спречавање паркирања возила (приликом постављања ових
објеката није вођено рачуна о остављању довољне ширине тротоара за
кретање пешака);
- тротоари на великој већини локација немају довољну ширину која је
прописана Правилником;
- површина тротоара је често неравна, са рупама или другим елементима као
нпр. поклопцима шахти и решеткама одвода;
- ознаке пешачких прелаза на коловозу су избледеле чиме је знатно смањена
могућност њиховог уочавања док је на појединим местима хоризонтална
сигнализација скоро у потпуности избледела што за последицу има њено
неуочавање од стране возача моторних возила;
- лоше осветљени пешачки прелази јавном расветом;
- непостојање тактилних поља безбедности близу ивице тротоара;
- ивичњаци код пешачких прелаза нису упуштени целом ширином пешачког
прелаза или нису упуштени уопште;
- ниједно стајалиште јавног градског превоза није обележено контрастним
бојама.
4.

АНКЕТНО ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА, ПОНАШАЊА, НАВИКА И
ЗНАЊА СТАРИЈИХ ЛИЦА

Кључни део разумевања проблема лица старијих од 65 година у саобраћају
представља разумевање њихових ставова, навика и начина вожње у саобраћају како
би се идентификовали могући конфликти између понашања лица старијих од 65
година и њихове безбедности у саобраћају. Такође, значајан фактор представља и
њихова мобилност која даје податак о њиховој изложености саобраћају. Подаци о
ставовима, навикама, начинима вожње и мобилности прикупљени су путем анкете
при чему су анкетирана лица старија од 65 година. Анкета која је коришћена у
анкетним истраживањима представља комбинацију неколико светски познатих и
широко примењених упитника као што су SARTRE3, DBQ4, miniDBQ и AUDIT5.
Анкета је спроведена у августу 2016. године. Подаци који су прикупљени односе се
на две категорије старих лица у саобраћају односно анкетирана су лица која се
појављују у саобраћају у виду пешака и возача моторних возила.
Прва категорија анкетираних старих лица у саобраћају представљају пешаци, а
укупан прикупљени узорак обухватио је 100 лица старијих од 65 година. Анкета се
састојала се од 10 питања, при чему је већина питања била затвореног типа, али је
анкета садржала и пар отворених питања. Анкета за пешаке имала је неколико
3

SARTRE - Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe.
DBQ – Driver Behaviour Questionnaire.
5
AUDIT – The Alcohol Use Disorders Test.
4
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делова односно састојала се од општег дела, дела који се односи на ставове, навике
и начине вожње, као и мобилности лица старијих од 65 година и дела којим се
оцењује знање пешака о саобраћају. Што се тиче возача старијих од 65 година,
укупан прикупљени узорак обухватио је 300 возача. Анкета усмерена ка возачима
старијим од 65 година старости, садржала је укупно 18 питања при чему је већина
питања била затвореног типа, али је анкета садржала и пар отворених питања.
Анкета за возаче имала је неколико делова односно састојала се од општег дела,
дела који се односи на ставове, навике и начине вожње, као и мобилности лица
старијих од 65 година и дела којим се оцењује знање возача о саобраћају. Резултати
анализа анкетних истраживања пешака и возача, приказане су у наставку.
4.1.

Резултати анкетног истраживања старих лица у својству пешака

Од укупно 100 анкетираних пешака, 56 лица је било мушког пола док је 44 лица
било женског пола, а просечна старост анкетираних пешака износила је 69,3 године
(просечна старост за лица мушког пола износи 69,9, а за лица женског пола 68,5
година). Што се тиче стандардног одступања старости анкетираних пешака,
стандардно одступање свих анкетираних пешака износи 3,6 година.
Анализа одговора старих лица која се јављају у својству пешака у саобраћају је
поред опште и дескриптивне анализе обухватала и анализу применом различитих
статистичких тестова. Постављена је нулта хипотеза Н0 која гласи: не постоји
статистички значајна разлика између одабраних група испитаника док алтернативна
хипотеза Н1 гласи: постоји статистички значајна разлика између одабраних група.
Праг статистичке значајности α износио је 5%, дакле уколико је р≤0,05 одбачена је
нулта хипотеза Н0 и прихваћена је алтернативна хипотеза Н1.
Анализирајући разлике између пола лица и одговора на питање „Колико често
морате да пешачите улицом због паркираних аутомобила или других препрека?“
хи-квадрат тестом независности није утврђена статистички значајна разлика
χ2 (5, N=100)=6,043, p=0,302 > 0,05. Наиме, највећи проценат мушкараца изјавио је
да често мора да се креће улицом због возила и препрека (17%, док код жена тај
проценат износи 7%) док је највећи проценат жена изјавио да веома често мора да
се креће улицом због паркираних возила и препрека (11%, код мушкараца тај
проценат износи 9%). Ови резултати се сагласни су са подацима добијеним
теренским истраживањем.
Анализом задовољства пешака безбедношћу у зависности од пола, хи-квадрат
тестом независности није утврђена значајна статистичка разлика χ2 (3,
N=100)=5,692, p=0,128 > 0,05. Највећи проценат пешака мушког пола није много
задовољан безбедношћу (44,6%) док је највећи проценат лица женског пола средње
задовољан безбедношћу (34,1%). Такође је важно истаћи да 21,4% лица мушког
пола, а женског 20,5% нимало није задовољан безбедношћу.
У оценама безбедности пешака добијеним од анкетираних лица старијих од 65
година, хи-квадрат тестом независности није утврђена значајна разлика у
зависности од пола χ2 (3, N=100)=2,832, p=0,418 > 0,05. Највећи део лица мушког
пола оценио је безбедност пешака у граду Београду као претежно безбедним (39,3%)
док су лица женског пола оцениле безбедност пешака као безбедним (31,8%). Важно
је истаћи да 16,1% лица мушког пола, а 15,9% лица женског пола сматра да су
пешаци небезбедни у граду Београду. Уколико се анализира учешће у саобраћајним
незгодама у својству пешака у зависности од пола, хи-квадрат тестом независности
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може се закључити да не постоји значајна статистичка разлика χ2 (1, N=100)=0,049,
p=0,826 > 0,05 (узета вредност Јејтсове корекције). Наиме, већина лица мушког и
женског пола није учествовала у саобраћајним незгодама у својству пешака (80,4%
лица мушког пола, а 84,1% лица женског пола) док је у саобраћајним незгодама
учествовало 19,6% лица мушког пола, а 15,9% женског пола.
Уколико се анализирају последња два питања која се односе на знање
анкетираних пешака у саобраћају хи-квадрат тестом независности, на питање
препознавања саобраћајног знака за зону успореног саобраћаја, може се уочити да
не постоји значајна статистичка разлика између мушкараца и жена
(χ2 (2, N=100)=3,265 , p=0,163 > 0,05 и χ2 (3, N=100)=6,552 , p=0,088 > 0,05). На ово
питање тачно је одговорило 46,4% мушкараца, а 34,1% жена.
Што се тиче другог питања, познавање дефиниције пешака у саобраћају, 58,9%
лица мушког пола је тачно одговорило на постављено питање док је мањи проценат
жена (36, 4%) тачно одговорио на ово питање. На основу приказаног, утврђен је
недостатак знања пешака, и мушког и женског пола.
Анализирајући задовољство пешака бројем пешачких прелаза у зависности од
учешћа у саобраћајним незгодама у својству пешака, хи-квадрат тестом
независности утврђена је значајна статистичка разлика χ2 (3, N=100)=18,586,
p=0,000 < 0,05. Вредност Крамеровог В износи 0,431 што представља средње јаку
везу. Наиме, резултат овог теста указује на то да највећи проценат лица која су
учествовала у саобраћајним незгодама у својству пешака нису нимало задовољна
бројем пешачких прелаза (38,9% лица није нимало задовољно бројем пешачких
прелаза) док се у случају лица која нису учествовала у саобраћајним незгодама
јавља обрнут случај односно 34,1% лица која нису учествовала у незгодама је веома
задовољно бројем пешачких прелаза.
4.2.

Резултати анкетног истраживања старих лица у својству возача

Укупан узорак анкетираних возача износио је 300 лица, од чега је 57% било
мушког, а 43% женског пола. Просечна старост анкетираних лица за целокупан
узорак износила је 69 година док за лица мушког пола износила 69,2, а за женски
68,9 година. Стандардно одступање за целокупан узорак износи 2,77 година док за
лица и мушког и женског пола износи 2,92 година.
Петина анкетираних лица старијих од 65 година је учествовала у саобраћајним
незгодама (21,7% целокупан узорак; од чега је 22,2% било мушког, а 20,9% женског
пола) док 78,3% лица није учествовало у саобраћајним незгодама. Упоредном
анализом одговора лица која су учествовала у саобраћајним незгодама и расподеле
њихових одговора на питање „Колико пута сте учествовали у саобраћајним
незгодама?“ уочено је да је већина лица учествовала у једној саобраћајној незгоди
тј. 63,08% док је остатак лица учествовао у две до три саобраћајне незгоде (највећи
број пријављеног учествовања у саобраћајним незгодама износио је 3) односно
30,77% лица је учествовало у две саобраћајне незгоде, а 6,15% лица учествовало је
у три саобраћајне незгоде.
Уколико се анализира расподела одговора на „Колико често возите близу возила
које се налази испред или сигнализирате да убрза или да се помери?“ може се уочити
да се највећем проценту лица (42%) повремено дешава наведена ситуација. Трећини
особа (31%) се готово никада не дешава да возе сувише близу возила док се 9,33%
лица никада не дешава наведена ситуација у саобраћају. Такође, мора се истаћи да
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14,33% лица прилично често, а 3,33% лица често возе сувише близу возила испред
или сигнализирају да се убрзају или помере.
Анализом небезбедног понашања у саобраћају односно управљање возилом
сувише близу возила испред у зависности од пола, хи-квадрат тестом независности
је утврђена значајна статистичка разлика χ2 (4, N=300)=9,567, p=0,048 < 0,05, јачина
везе према Крамеровом В=0,179 што представља средњу јачину везе.
Дакле, на основу хи-квадрат теста утврђене су разлике између мушкараца и жена
старијих од 65 година старости тј. мушкарци се понашају небезбедније у односу на
жене у наведеној ситуацији.
Анализом понашања у саобраћају тј. управљању возилом сувише близу возила
испред у зависности од учешћа у саобраћајној незгоди, хи-квадрат тестом
независности утврђена је значајна статистичка разлика χ2 (4, N=300)=13,186,
p=0,010 < 0,05, јачина везе према Крамеровом В=0,210 што представља средњу
јачину везе. Наиме, резултати овог теста указују на то да лица која су изјавила да су
учествовала у саобраћајним незгодама понашају небезбедније односно чешће
управљају возилом сувише близу возила испред.
Питање провере знања које је представљало највећи проблем за анкетиране
возаче односило се на препознавање радње коју врши возач путничког аутомобила
на Слици бр. 1, а пратеће питање односило се на то да ли је та радња дозвољена или
забрањена. Наиме, 81% анкетираних лица изјавио је да је радња на Слици бр. 1.
претицање, 18,67% је изјавило да је у питању обилажење возила, а 0,33% је изјавило
да се ради о мимоилажењу. Дакле, може се уочити значајан удео анкетираних возача
који није знао тачан одговор. Уколико се анализирају одговори на питање које се
односило на то да ли је радња на
приказаној слици дозвољена или
забрањена, 97,33% лица изјавило је
да је радња забрањена, а 2,67% да је
ова радња дозвољена. Дакле, и у
пратећем питању уочава се значајно
не познавање прописа од стране
Слика 1. Саобраћајна ситуација
анкетираних лица.
С обзиром да је раније утврђен значајан недостатак знања анкетираних возача,
формирана је нова непрекидна променљива сабирањем одговора лица на наведена
питања, а затим је тај збир подељен бројем питања. Питања која су коришћена за
формирање нове променљиве представљају питања на крају анкете, чији је циљ био
да провери знање анкетираних лица. Променљива која је прорачуната одступа од
нормалне расподеле те је примењен Ман-Витнијев У тест.
Резултати Ман-Витнијевог У теста указују да постоји значајна статистичка
разлика у знању између мушкараца (Md=0,571 , N=170) и жена (Md=0,571 , N=129),
U=9173,5, Z=-2,512, p=0,012, r=0,145. Међутим, уколико се анализира знање
анкетираних лица у зависности од учешћа у саобраћајним незгодама, Ман-Витнијев
У тест није показао значајну разлику између лица која су учествовала у саобраћајној
незгоди (Md=0,571 , N=65) и лица која нису учествовала у саобраћајној незгоди
(Md=0,571 , N=234), U=7525, Z=-0,135, p=0,893, r=0,008.
На сличан начин, на основу питања која се односе на понашање анкетираних
лица у саобраћају, формирана је нова непрекидна променљива која представља
просечну оцену понашања анкетираних лица. Ман-Витнијев У тест није открио
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значајну разлику у понашању мушкараца (Md=5,125, N=171) и жена (Md=5,125,
N=129), U=10194,5, Z=-1,126, p=0,260, r=0,065.
Овим тестом није утврђена статистички значајна разлика између мушкараца и
жена у понашању односно утврђено је да су њихова понашања слична.
Анализом разлика у понашању лица која су учествовала у саобраћајним
незгодама (Md=4,875, N=65) и лица која нису учествовала у саобраћајним незгодама
(Md=5,125, N=235), Ман-Витнијевим У тестом није утврђена значајна статистичка
разлика између ових лица U=6681, Z=-1,55, p=0,121, r=0,089.
Као последњи корак у анализи података прикупљених анкетом, израчуната је
корелација између просечне оцене понашања анкетираних лица и просечне оцене
знања анкетираних лица. С обзиром да обе променљиве значајно одступају од
нормалне расподеле, израчунат је Спирманов коефицијент корелације ρ. Вредност
Спирмановог коефицијента корелације између просечне оцене небезбедног
понашања и просечног знања износи r=0,069. Израчунати коефицијент корелације
представља врло малу вредност овог коефицијента што указује да готово и не
постоји повезаност између небезбедног понашања и приказаног знања испитаника.
5.

ПРЕДЛОГ МЕРА

Коначан резултат спроведене Студије, поред утврђивања тренутног стања,
идентификације постојећих проблема безбедности старих лица у саобраћају и
њихове узроке са аспекта психофизичких карактеристика старих лица и
карактеристика постојеће инфраструктуре, представљају и предложене мере.
Предложене мере односе се на кључне области ка којима је потребно усмерити
деловање и пажњу како би се смањио проблем безбедности старијих лица у
саобраћају односно унапредила њихова безбедност у саобраћају.
Први сет мера који је предложен односи се на техничко-регулативне мере које
се могу применити управо у зонама атракције старих лица чиме ће се унапредити не
само безбедност старијих лица већ и безбедност других лица у овим зонама.
Техничко-регулативне мере, широко дефинисано, односе се на физичке објекте
(објекте и опрему), подешавања (нпр. комбинација објеката) и процедура
(нпр. прописи или одредбе) чији је циљ да се смањи вероватноћа и/или тежина
саобраћајних незгода, за један или више типова саобраћајних незгода и за једну или
више категорија учесника у саобраћају. Техничко-регулативне мере су
категоризоване у 4 области:
I.
Управљање саобраћајним токовима
II.
Обезбеђивање или унапређење пешачке инфраструктуре
III.
Побољшавање уочљивости пешака и возила
IV.
Едукација и принуда
У оквиру сваке категорије, дефинисани су специфични циљеви сваке категорије.
Према специфичним циљевима представљене су мере за унапређење безбедности
старих лица. Услед специфичности које се јављају у зонама атракције, предложен је
и сет специфичних мера које би требало да умање негативан утицај ових
специфичности на безбедност старијих лица у саобраћају.
На крају, предложен је сет едукативних мера и кампања чији је циљ подизање
свести старијих учесника у саобраћају о опасностима којима се излажу у саобраћају
предузимајући ризична понашања или услед опадања њихових психофизичких
карактеристика. Такође, важно је подићи и свест осталих учесника у саобраћају о
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присуству старих лица у саобраћају и њиховим проблемима, као и повећању
толеранције према старим лицима.
6.

ЗАКЉУЧАК

Потребно је истаћи да је представљена студија пример добре праксе системског
деловања на унапређењу безбедности старијих лица у саобраћају који би требало да
следе и друге локалне заједнице. Наиме, унапређењу безбедности старијих лица у
саобраћају на територији града Београда је приступљено системски односно поред
утврђивања психофизичких карактеристика које чине старија лица рањивим у
саобраћају и инфраструктурних проблема који утичу на њихово безбедно
учествовање у саобраћају, спроведено је и анкетирање ових лица како би се
дефинисали даљи правци и области деловања у циљу унапређења безбедности
старијих лица у саобраћају. Такође, на основу утврђеног стања и резултата анкетног
истраживања предложено је више сетова мера како би се унапредила безбедност
старијих лица. За постизање дуготрајних ефеката, неопходно је имплементирати
резултате истраживања, као и укључивање свих субјеката који се баве безбедношћу
саобраћаја, и то не само субјеката задужених за безбедност саобраћаја у граду
Београду већ и укључивање других субјеката. Само заједничким и усаглашеним
деловањем се постижу најбољи резултати у свакој области, па и у безбедности
саобраћаја.
7.
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АНАЛИЗА УГРОЖЕНОСТИ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ANALISYS OF VULNERABILITY OF TRAFFIC PARTICIPANTS IN
THE REPUBLIC OF SERBIA
Јасмина Милошевић1, Светлана Миљуш2, Андријана Пешић3,
Мирослав Росић4, Јелена Милошевић5
Резиме: Подаци о саобраћајним незгодама и њиховим последицама су важни, како за
анализу постојећег стања безбедности саобраћаја и сагледавање кретања тренда броја
саобраћајних незгода по годинама, тако и за дефинисање планова и програма будућих мера
и активности. Анализе података о саобраћајним незгодама су, такође, најчешће
примењивани алат да се утврди које су категорије учесника угрожене у саобраћају. Агенција
за безбедност саобраћаја континуирано прати стање безбедности друмског саобраћаја на
територији целе Републике Србије. На основу података о саобраћајним незгодама, које су се
догодиле у Републици Србији, у периоду од 2013. до 2015. године, Агенција је спровела
анализу стања безбедности у саобраћају за најугроженије категорије учесника у саобраћају.
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) у Републици
Србији, као и угроженост ових категорија учесника у саобраћају за сваку од локалних
самоуправа (општине и градови).
Кључне речи: Саобраћајне незгоде, погинула лица, повређена лица, учесници у
саобраћају, општине и градови
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Abstract: : Data on traffic accidents and their consequences are important, both for the analysis
of the current state of road safety and the perception of trend of number of road accidents per year,
and for the determination of plans and programs of future measures and actions. Analyses of data
on road accidents are also most widely used tool to determine what categories of traffic participants
are vulnerable in traffic. Road Traffic Safety Agency continuously monitors the state of road safety
on the territory of the Republic of Serbia. Based on the data on road accidents, which occurred in
the Republic of Serbia, in the period from 2011 to 2015, the Agency carried out an analysis of the
state of road safety for the most vulnerable traffic participants. In this paper the most important
facts about the suffering of the various categories of traffic participants that are generally
recognized as the target group (pedestrians, cyclists, drivers and passengers of motorcycles and
mopeds, children, young people and older than 65 years) in the Republic of Serbia, as well as
vulnerability of these categories of traffic participants for each of the local communities
(municipalities and cities) are separated and presented.
Keywords: road accidents, fatalities, injured, traffic participants, municipalities and cities
1.

УВОД

Агенција за безбедност саобраћаја континуирано прати стање безбедности
друмског саобраћаја на територији Републике Србије. За потребе израде овог рада
извршена је анализа података о саобраћајним незгодама које су се догодиле у
Републици Србији у претходне три године (у периоду од 2013 - 2015. године).
Дошло се до података да пешаци чине око 25%, бициклисти 10%, а возачи и путници
мотоцикала и мопеда око 9% свих погинулих лица у саобраћајним незгодама. Ако
посматрамо старосну структуру настрадалих лица, деца, млади и старији учесници
у саобраћају укупно чине око половину смртно страдалих у саобраћајним
незгодама.
Рањивим учесницима у саобраћају се најчешће сматрају учесници у саобраћају
који имају изнадпросечно смртно, односно тешко телесно, повређивање у
саобраћајним незгодама. Тако се рањиви учесници у саобраћају најчешће дефинишу
у односу на величину спољне заштите у случају судара (нпр. пешаци, бициклисти и
мотоциклисти) или у односу на способност за безбедним учествовањем у саобраћају
(нпр. деца, млади, старија лица, лица са посебним потребама и сл.).
У раду су издвојене и приказане најважније чињенице о страдању учесника у
саобраћају који су генерално препознати као најрањивији (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.
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2.

НАЈВАЖНИЈЕ ЧИЊЕНИЦE О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ У
САОБРАЋАЈУ ЗА ОДАБРАНЕ КАТЕГОРИЈЕ УЧЕСНИКА У
САОБРАЋАЈУ

У саобраћајним незгодама учесници који немају додатну заштиту, већ телом
остварују директне контакте са возилом, тј. са другим учесником саобраћајне
незгоде (односно са подлогом, у случају пада након судара), задобијају веће телесне
повреде од возача и путника који се, у време настанка незгоде, налазе у возилима
која имају затворену каросерију. Рањивост пешака, бициклиста и мотоциклиста, као
и путника и возача у путничком аутомобилу, је, у виду индекса рањивости,
приказана на Слици бр. 1, и то за различите старосне групе.

Слика 1. - Индекс рањивости: Показује број погинулих на 100 настрадалих лица у
саобраћајним незгодама, по категоријама учесника и старосним групама

На слици бр. 1 се може уочити да рањивост пешака у саобраћају константно
расте са годинама живота. За популацију становништва старију од 35 година
живота, највећи индекс рањивости имају пешаци. Старија лица, а посебно лица
старија од 65 година, при истим или сличним сударима задобијају теже телесне
последице, тј. чешће завршавају са смртним последицама. Код старосне категорије
од 20 до 24 године, може се уочити да мотоциклисти у саобраћајним незгодама
чешће задобијају смртне последице од осталих категорија рањивих учесника у
саобраћају.
Анализом података о саобраћајним незгодама, које су се догодиле у Републици
Србији у периоду од 2013. до 2015. године, издвојене су најважније чињеницe о
стању безбедности у саобраћају за одабране категорије учесника у саобраћају.
2.1.

Пешаци
x

У просеку, сваки четврти погинули учесник у саобраћајним незгодама
је пешак (око 25% погинулих лица у саобраћајним незгодама су
пешаци).
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2.2.

Бициклисти
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Око 23% свих тешко повређених лица у саобраћајним незгодама чине
пешаци и око 14% свих лако повређених лица у саобраћајним незгодама
чине пешаци.
Око половине погинулих пешака смртно страда на лицу места настанка
саобраћајне незгоде.
Највећи број пешака (преко 95%) настрада у насељу.
Већи број пешака погине ван раскрсница (86%), него у раскрсницама
(14%).
Лица старија од 65 година, при истим или сличним сударима задобијају
теже телесне последице и имају већу вероватноћу да задобију смртне
последице у саобраћајним незгодама него што је то случај са млађим
пешацима. Око 50% погинулих пешака и око 22% повређених пешака
су лица старија од 65 година.
Скоро две трећине погинулих пешака (62%) су мушког пола.
Највише саобраћајних незгода са погинулим пешацима се догоди у
октобру, а са повређеним пешацима у децембру.
Највише саобраћајних незгода са погинулим пешацима се догоди
четвртком, а са повређеним пешацима петком.
Пешаци највише смртно страдају у време ''првог мрака'' и у време
сумрака, тј. у периоду од 17 до 18 часова.
Неприлагођена или непрописна брзина кретања возила је најчешће
препозната као околност настанка саобраћајних незгода са погинулим и
повређеним пешацима.

Бициклисти чине око 10% свих погинулих лица у саобраћајним
незгодама и око 9% свих повређених лица у саобраћајним незгодама.
Око 80% бициклиста смртно страда у насељу.
Бициклисти мушког пола више страдају од жена (81% погинулих
бициклиста је мушког пола).
Лица старија од 55 година чине око 67% погинулих бициклиста.
2% од укупног броја погинулих бициклиста у саобраћајним незгодама
чине деца. Оно што је значајно издвојити за децу бициклисте је да у
великом проценту страдају дечаци узраста 10-14 година.
Бициклисти највише смртно страдају у октобру, а најмање у фебруару.
Бициклисти највише смртно страдају петком и суботом.
Када се посматра часовна расподела смртног страдања бициклиста
уочава се благи пораст смртног страдања бициклиста у времену између
17 и 22 часа (највише погинулих између 17 и 18 часова).
Видови (врсте) судара који су се издвојили као најчешћи, у
саобраћајним незгодама са учешћем бициклиста, су судари при вожњи
у истом смеру (56 % погинулих бициклиста), а затим бочни судари (16%
погинулих бициклиста).
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2.3.

Мотоциклисти и мопедисти
x
x
x
x
x
x
x
x

2.4.

У свакој десетој саобраћајној незгоди са погинулим лицима учествовао
је моторизовани двоточкаш – мопед или мотоцикл.
Возачи и путници на мопедима и мотоциклима чине око 9% од укупног
броја погинулих лица у СН у посматраном периоду.
У 2015. години дошло је до смањења смртног страдања мотоциклиста и
мопедиста у односу на 2014. годину (смањење од око 25%).
Око 89% погинулих мотоциклиста и око 98% погинулих мопедиста је
мушког пола.
Око 62% погинулих мопедиста је старије од 45 година. Са друге стране
59% погинулих мотоциклиста припада старосној категорији између 19
и 35 година старости.
Највише смртно страдалих мопедиста и мотоциклиста је у доба године
када су највише заступљени у саобраћају (јун, јул, август и септембар),
а најмање у зимским месецима (децембар и јануар).
Мопедисти највише смртно страдају уторком, а мотоциклисти недељом.
Највећи број погинулих мотоциклиста и мопедиста је у периоду дана од
14 до 16 часова.
Мопедисти најчешће страдају у бочним сударима, а мотоциклисти у
сударима из супротних смерова.

Деца
x
x

x
x

x
x
x

x

У претходне три године, 35-оро деце је смртно страдало и још 4.469-оро
деце је било повређено у саобраћајним незгодама на путевима у
Републици Србији.
У односу на 2010. годину успостављен је релативно стабилан тренд
смањења броја погинуле деце бициклиста и деце пешака, међутим, у
2015. години је знатно повећан број погинуле деце путника, и враћен је
на ниво из 2010. године.
Посматрано по годинама старости, највише погинуле деце имало је 14
година (петоро) и 12 година (четворо).
У својству бициклисте смртно страдају највише „старија“ деца. Деца
пешаци су највише угрожени када самостално учествују у саобраћају,
односно од своје 8. до 14. године. Највише смртно страдале деце
путника било је узраста од 0 до 7 година.
Дечаци чине 60% смртно страдале деце и 56% повређене деце.
Када је у питању смртно страдање, код деце пешака не издваја се
посебно ниједан месец у току године; код деце бициклиста издваја се
јул, а код деце путника месец август, када је највише деце погинуло.
Деца пешаци нешто више бивају повређени током марта и априла, као и
током септембра и октобра; код деце путника посебно се издвајају
месеци јул и август. Највише деце бициклиста буде повређено у периоду
од маја до октобра.
Највише деце пешака смртно страда у периоду од 17h до 21h. Код деце
путника издвајају се ноћни часови, а код деце бициклиста 18. час.
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2.5.

Млади
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2.6.

Свако четврто погинуло лице у саобраћајним незгодама је млади
учесник у саобраћају (23%). Свако треће повређено лице у саобраћајним
незгодама је млади учесник у саобраћају (32%).
Од укупног броја саобраћајних незгода са погинулим лицима у којима
су учествовали млади (у било ком својству) у 78% саобраћајних незгода
један од возача био је млади возач.
Више од половине погинулих младих погинуло је у својству возача
(52%). У својству путника у/на возилу погинуло је 37%, а у својству
пешака 11% младих.
Када се посматрају моторна возила, највећи број младих погинуо је у
путничком аутомобилу (71%) и на мотоциклу (16%).
Подједнака је заступљеност погинулих младих возача и путника у
путничком аутомобилу (по 50%), а у свим осталим категоријама возила
већа је заступљеност погинулих младих возача, у односу на путнике.
Младићи чине 80% од укупног броја погинулих младих.
У односу на својства: младићи чине 95% погинулих возача од укупног
броја погинулих младих возача; 65% погинулих путника од укупног
броја погинулих младих путника; 59% погинулих пешака од укупног
броја погинулих младих пешака.
Млади највише смртно страдају у јуну и јулу, а најмање у марту.
Највећи број саобраћајних незгода у којима је један или више возача
било младо лице и у којима је било погинулих лица, догодио се
викендом: недељом и суботом.
Саобраћајне незгоде у којима учествују млади возачи у већој мери се
догађају ноћу и у условима смањене видљивости (сумрак, свитање).
Највећи број поменутих саобраћајних незгода догодио се у 24. часу.
„Слетања возила“ је најчешћи вид саобраћајних незгода у којима су
смртно страдала млада лица.
Неприлагођена или непрописна брзина кретања возила је приликом
вршења увиђаја саобраћајне незгоде препозната као узрок у 63%
саобраћајних незгода са погинулим младим лицима.

Старији од 65 година
x
x
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Код погинуле деце путника најзаступљенији су судари при вожњи у
истом смеру, слетања са коловоза и судари из супротних смерова; код
погинуле деце пешака обарање или гажење пешака, а код бициклиста
судари при вожњи у истом смеру.

Старија лица чине око 27% погинулих и око 10% свих повређених лица
у саобраћајним незгодама.
Ризик смртног страдања лица старијих од 65 година у саобраћајним
незгодама је за око 50% већи од просечног ризика страдања посматрано
за целокупно становништво.

12. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Тара, 19 – 22. април 2017.

x

x
x

x

3.

Старија лица у саобраћајним незгодама најчешће смртно страдају у
својству пешака (48%). У својству бициклисте смртно страда око 15%
старијих лица, а у својству возача путничког аутомобила око 14%
старијих лица.
Као путници и возачи старија лица највише смртно страдају у
путничком возилу (25%), а затим на бициклу (15%).
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
октобру и новембру, а најмање у марту. Највише смртно страдају
уторком, а у доба дана између 17 и 19 часова.

ЗАСТУПЉЕНОСТ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ КАТЕГОРИЈА УЧЕСНИКА У
САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Заступљеност пешака, бициклиста, мотоциклиста и мопедиста, деце, младих и
старијих лица у укупном броју настрадалих у саобраћајним незгодама, по
општинама и градовима у Републици Србији, приказана је у Табели бр. 1, која је
дата у Прилогу. У табели бр. 1, 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 у посматраној локалној самоуправи.
Проценти наведени у Табели бр. 1, дакле, 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
погинулих и повређених учесника у саобраћају, јер анализом нису обухваћене све
категорије учесника (сва својства и све старосне категорије).
На основу резултата приказаних у Табели бр. 1, могу се за сваку од посматраних
категорија учесника у саобраћају издвојити општине и градови где су 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 највише заступљени у укупном броју погинулих лица на
територијама ЛС: Житорађа, Кладово, Нови Кнежевац, Рача, Чока, Нови
Београд, Раковица, Врачар, Темерин и Савски Венац
 Бициклисти су највише заступљени у укупном броју погинулих лица на
територијама ЛС: Опово, Житиште, Бачка Топола, Велико Градиште,
Књажевац, Кула, Бечеј, Бела Црква, Блаце, Власотинце, Гаџин Хан,
Жагубица, Лапово и Шид.
 Мотоциклисти и мопедисти су највише заступљени у укупном броју
погинулих лица на територијама ЛС: Мали Иђош, Бачки Петровац,
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4.

Жабари, Пландиште, Прокупље, Гаџин Хан, Осечина, Прешево,
Србобран и Бор.
Деца су највише заступљени у укупном броју погинулих лица на
територијама ЛС: Велика Плана, Велико Градиште, Апатин, Беочин,
Темерин, Барајево, Ћуприја, Рума, Петровац на Млави, Жабаљ и
Младеновац.
Млади су највише заступљени у укупном броју погинулих лица на
територијама ЛС: Опово, Крупањ, Пландиште, Сјеница, Мали Иђош,
Александровац, Беочин, Жабари, Прибој, Трговиште, Тутин и Ћићевац.
Старија лица су највише заступљени у укупном броју погинулих лица
на територијама ЛС: Бојник, Варварин, Кладово, Власотинце,
Мајданпек, Гаџин Хан, Врачар, Ражањ, Сокобања, Бабушница и
Мерошина.

ЗАКЉУЧАК

Основне чињенице о угрожености посматраних категорија учесника у
саобраћају, које су резултат спроведених анализа, могу да дају груби приказ
постојећег стања безбедности саобраћаја у Републици Србији и на одређени начин
да буду смернице за планирање будућих активности. Посебно за доносиоце одлука
и субјекте у систему безбедности саобраћаја чија је основна улога да предузимају
конкретне мере за унапређење безбедности саобраћаја, а пре свега тела за
координацију безбедности саобраћаја и управљача пута, како на државном, тако и
на локалном нивоу.
Резултати омогућавају да се издвоје категорије учесника у саобраћају које су
највише угрожене у свакој од локалних самоуправа и заједно са основним
чињеницама о страдању за сваку од посматраних категорија, дају основе у ком
смеру детаљније истраживати и усмеравати будуће активности. Дакле, резултати
приказани у раду могу бити смернице у ком правцу деловати и којој категорији
учесника у саобраћају посветити већу пажњу и на који начин.
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Прилог 1
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8 28 117
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48
1 19
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2 22
72
6 17
81
3 17
60
6 17
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3 14
77
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5 12
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17 148 570
1 14
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10 50 191
11 51 226
3
7
22
4 19
31
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8 25
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2
5
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15 48 222
2
8
20
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39

% пешаци 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

ПОГ

Општина

Табела 1. Заступљеност најугроженијих категорија учесника у укупном броју
ПОГ и ПОВ лица у саобраћају, по општинама и градовима у Републици Србији, у периоду
2013-2015. година

14,3
0,0
20,0
12,5
33,3
0,0
0,0
40,0
33,3
11,1
0,0
0,0
0,0
9,1
0,0
50,0
0,0
33,3
0,0
0,0
25,0
50,0
40,0
30,0
0,0
0,0
10,0
41,2
0,0
16,7
0,0
28,6
42,9
0,0
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27,3
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15,0
30,0
18,2
0,0
0,0
5,3
34,6
0,0
0,0
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20,0
0,0
33,3

4,7
16,3
10,5
4,8
7,3
18,8
6,6
12,5
12,8
8,4
11,9
10,4
6,1
6,6
6,4
6,1
13,0
19,3
6,9
17,6
10,6
15,9
23,5
24,3
11,5
13,2
16,5
17,8
7,8
11,3
9,9
14,6
16,7
16,8
17,1
21,5
26,6
10,2
19,5
13,7
17,2
18,0
8,9
14,1
16,3
6,3
14,5
6,3
10,7
4,0

28,6
0,0
13,3
12,5
16,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,2
45,5
0,0
0,0
33,3
0,0
35,7
33,3
16,7
0,0
0,0
0,0
0,0
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0,0
17,6
0,0
22,2
40,0
28,6
0,0
33,3
0,0
0,0
0,0
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0,0
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33,3
0,0
0,0
0,0
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13,3
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33,3

24,4
4,8
10,8
6,2
28,0
3,1
5,7
7,5
8,5
1,8
15,3
18,8
22,1
6,1
20,2
9,2
20,8
6,8
24,9
4,4
12,8
7,9
0,0
1,7
0,0
5,3
6,0
14,5
14,3
9,3
6,9
5,7
0,6
20,3
2,0
9,3
0,5
14,7
12,0
22,4
0,0
2,0
2,4
0,8
15,0
3,1
3,4
14,1
10,7
6,0

28,6
25,0
20,0
0,0
0,0
0,0
14,3
0,0
0,0
11,1
0,0
0,0
18,2
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
21,4
0,0
16,7
0,0
10,0
30,0
20,0
0,0
10,0
5,9
0,0
5,6
20,0
0,0
0,0
0,0
6,7
9,1
0,0
0,0
10,0
18,2
33,3
25,0
0,0
0,0
12,5
0,0
0,0
6,7
50,0
0,0

24,4
9,5
10,8
6,2
25,0
6,7
13,9
5,0
5,7
3,6
11,9
13,5
8,0
5,5
8,5
14,3
13,0
15,9
15,3
7,7
5,6
4,8
13,7
14,9
7,7
5,3
4,9
8,1
14,3
4,8
10,9
10,6
6,2
14,0
6,6
13,2
10,6
8,0
15,8
18,1
6,9
16,0
4,6
5,2
15,0
3,1
6,1
14,1
10,7
10,0

0,0
0,0
0,0
0,0
16,7
0,0
0,0
0,0
0,0
11,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27,8
20,0
0,0
0,0
0,0
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,3
3,8
0,0
0,0
0,0
6,7
0,0
0,0

7,0
9,5
7,7
4,1
9,8
10,6
7,4
7,5
15,6
4,9
11,9
3,1
8,2
12,2
5,3
13,3
7,8
8,0
6,0
6,6
7,3
12,7
5,9
10,8
7,7
8,8
15,4
7,7
10,4
10,5
5,9
4,9
11,7
8,4
7,3
12,2
6,1
5,1
7,5
9,0
10,3
14,0
9,9
11,0
8,8
12,5
6,7
5,6
3,6
2,0

28,6
50,0
20,0
12,5
16,7
0,0
42,9
20,0
33,3
22,2
0,0
0,0
18,2
18,2
0,0
16,7
0,0
50,0
28,6
33,3
41,7
0,0
0,0
30,0
0,0
0,0
20,0
17,6
0,0
11,1
20,0
28,6
21,4
0,0
26,7
18,2
0,0
35,0
20,0
0,0
0,0
25,0
15,8
19,2
0,0
0,0
12,5
20,0
50,0
0,0

33,7
30,6
31,5
33,8
29,9
36,1
26,2
40,0
32,6
31,1
42,4
41,7
28,2
26,5
42,6
26,5
32,5
34,1
34,4
29,7
43,0
39,7
19,6
34,4
19,2
43,0
34,6
30,8
36,4
33,1
37,6
38,2
27,8
40,6
32,3
32,8
36,2
35,9
31,5
27,1
10,3
24,0
24,3
33,2
28,8
31,3
29,6
34,4
39,3
14,0

42,9
0,0
13,3
37,5
0,0
0,0
28,6
60,0
33,3
11,1
0,0
0,0
27,3
18,2
50,0
50,0
33,3
33,3
21,4
0,0
8,3
100,0
50,0
40,0
20,0
0,0
20,0
29,4
100,0
38,9
20,0
28,6
7,1
100,0
40,0
27,3
100,0
25,0
30,0
18,2
100,0
0,0
21,1
26,9
0,0
0,0
12,5
20,0
0,0
0,0

8,1
13,6
11,1
8,3
14,6
7,8
15,6
7,5
7,8
12,0
6,8
14,6
10,1
6,1
8,5
12,2
11,7
13,6
13,2
13,2
11,2
7,9
7,8
11,8
7,7
5,3
7,7
9,6
13,0
9,0
14,9
11,4
8,6
10,5
8,1
7,9
11,3
10,5
12,9
11,2
10,3
20,0
10,6
8,9
17,5
3,1
12,8
11,1
7,1
30,0

109

110

% 65+ ПОВ

% 65+ ПОГ

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,3
0,0
0,0
0,0
6,3
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4

% млади ПОВ

8,5
9,0
11,4
5,7
4,8
11,0
2,2
8,9
14,3
12,0
8,7
12,4
17,2
2,5
17,7
9,9
16,0
4,1
7,0
6,8
7,7
7,1
9,2
8,0
4,3
12,3
6,0
6,3
8,1
7,2
9,6
9,5
6,7
6,5
4,3
12,8
0,0
8,3
7,8
1,9
4,4
7,8
8,9
17,7
9,0
2,3
3,4
5,4
14,7
16,7
9,5
8,8
6,1
7,0
13,6
11,8
6,4

% млади ПОГ

% деца ПОГ

25,0
0,0
5,9
10,5
5,3
12,5
0,0
11,1
0,0
5,6
10,0
9,1
0,0
0,0
10,0
10,0
5,3
25,0
16,7
3,0
12,5
0,0
11,1
12,5
25,0
0,0
14,3
0,0
0,0
12,5
10,7
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
66,7
0,0
0,0
20,0
11,1
0,0
0,0
6,0
0,0
0,0
5,6
18,2
0,0
5,3
12,3
17,9
0,0
33,3
0,0
6,9

% деца ПОВ

% мот и моп ПОВ

77
25,0 4,3 50,0 4,3
50 100,0 14,9 0,0
7,5
255
5,9 20,8 11,8 20,2
1166 52,6 20,9 0,0
1,6
1310 36,8 16,7 5,3
3,1
880 15,6 10,7 28,1 13,4
113 14,3 11,8 0,0
5,9
319 11,1 9,4
0,0
8,4
65
20,0 15,6 0,0
1,3
391 16,7 16,1 0,0 17,5
107 30,0 11,6 30,0 13,8
256 27,3 8,6 27,3 25,4
63 100,0 11,8 0,0
6,5
92
50,0 6,6
0,0
2,5
154 30,0 16,1 40,0 18,3
130 10,0 4,3 10,0 12,3
179
0,0
6,3 15,8 8,9
55
50,0 4,1
0,0
5,5
47
50,0 10,5 0,0
8,8
888 45,5 25,5 3,0
5,7
785 33,3 18,5 12,5 16,9
36
0,0 25,0 0,0
5,4
680 22,2 19,0 7,4 11,2
273
0,0 11,2 37,5 16,6
134 25,0 12,3 0,0
0,6
55
0,0 13,7 0,0
4,1
546 35,7 13,9 7,1
4,0
103 42,9 7,0 14,3 4,2
44
0,0 10,8 33,3 14,9
66
12,5 21,7 25,0 12,0
628 25,0 19,1 21,4 20,3
285 38,5 21,2 7,7 11,4
90
40,0 4,8
0,0
1,9
79
0,0
6,5
0,0
3,2
35
0,0 19,1 0,0
4,3
53
33,3 20,5 0,0
5,1
27
0,0 19,4 0,0
0,0
67
0,0
1,2
0,0
9,5
76
0,0
6,1
0,0
4,3
37
0,0
9,4
0,0
5,7
73
20,0 11,0 0,0
0,0
127 11,1 3,6
0,0
8,4
314 13,3 20,3 0,0
1,3
183
9,1
8,6
9,1 10,8
1320 56,0 27,2 4,0
8,9
99
18,2 7,8
0,0
5,5
45
40,0 17,2 0,0 12,1
2175 83,3 15,8 5,6
2,1
94
27,3 11,6 18,2 22,5
33 100,0 2,4
0,0 28,6
577 31,6 28,1 10,5 6,4
3088 24,6 16,1 6,2
9,9
497 28,6 18,5 17,9 7,5
36
0,0
2,3 100,0 20,9
40
33,3 6,8
0,0 13,6
167 11,1 7,9 22,2 14,0
1671 31,0 15,1 3,4
2,1

% мот и моп ПОГ

% бицикл ПОВ

% бицикл ПОГ

17
17
62
133
185
174
23
86
12
136
31
106
30
29
32
32
58
18
10
270
209
20
198
65
28
18
124
40
30
17
185
93
14
45
12
25
9
17
39
16
18
40
66
49
260
29
13
260
35
9
131
535
75
7
19
61
223

% пешаци ПОВ

ТТП

4
2
17
19
38
32
7
9
5
18
10
11
1
8
10
10
19
4
6
33
48
1
27
8
4
2
28
7
3
8
28
26
5
7
0
3
1
3
5
1
5
9
15
11
50
11
5
18
11
1
19
65
28
1
3
9
29
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ПОГ

Житиште
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
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3,2 25,0 47,9 25,0 7,4
7,5
0,0 29,9 50,0 14,9
7,6 23,5 26,5 35,3 15,1
7,5 36,8 35,6 42,1 8,9
7,1 39,5 34,7 15,8 7,8
6,4 15,6 35,3 34,4 8,5
8,1 28,6 29,4 14,3 13,2
6,9 11,1 33,1 33,3 8,9
2,6 40,0 41,6 20,0 6,5
8,3 33,3 27,3 16,7 13,7
13,0 10,0 34,1 20,0 9,4
6,6 27,3 32,9 9,1
9,9
9,7
0,0 32,3 100,0 15,1
8,3 12,5 25,6 37,5 11,6
13,4 20,0 25,8 50,0 15,6
4,3
0,0 33,3 40,0 11,1
5,9 26,3 38,4 10,5 6,8
8,2 25,0 46,6 25,0 6,8
15,8 33,3 38,6 33,3 3,5
8,7 24,2 33,1 36,4 10,4
9,3 14,6 28,5 31,3 13,0
3,6 100,0 33,9 0,0
7,1
10,0 14,8 29,0 37,0 11,2
7,1 25,0 32,2 37,5 12,1
13,6 25,0 27,2 0,0
8,6
5,5
0,0 41,1 0,0 13,7
9,4 21,4 30,6 35,7 9,1
9,1 14,3 32,2 42,9 8,4
9,5
0,0 16,2 33,3 13,5
13,3 25,0 22,9 37,5 12,0
10,7 10,7 31,2 35,7 12,5
7,9 19,2 33,1 11,5 10,3
6,7 40,0 26,9 20,0 12,5
7,3 14,3 28,2 57,1 6,5
4,3
0,0 51,1 0,0
2,1
5,1
0,0 33,3 100,0 21,8
13,9 0,0 27,8 0,0 13,9
9,5 66,7 35,7 33,3 1,2
3,5
0,0 36,5 20,0 13,0
11,3 0,0 30,2 0,0
7,5
6,6 20,0 30,8 60,0 13,2
9,0 22,2 34,7 11,1 7,2
9,2 26,7 31,8 26,7 9,2
7,3 36,4 31,0 36,4 17,7
8,5 16,0 29,9 50,0 11,6
9,4 18,2 31,3 18,2 14,8
6,9 40,0 50,0 40,0 12,1
4,8 22,2 32,6 50,0 8,9
7,8 27,3 37,2 18,2 11,6
11,9 0,0 23,8 0,0 11,9
19,2 47,4 40,8 10,5 6,5
6,7 29,2 31,9 24,6 8,1
7,0 21,4 33,2 39,3 11,5
4,7 100,0 41,9 0,0
7,0
10,2 0,0 37,3 33,3 5,1
2,6 11,1 36,4 11,1 12,3
7,6 31,0 33,9 34,5 5,9

0,0
0,0
9,1
0,0
0,0
0,0
0,0
6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5
0,0

6,7 35,7 33,5
9,1 17,6 30,3
4,0
9,1 32,8
3,0 37,5 33,7
10,5 23,1 28,0
9,1 100,0 36,4
8,5 35,0 28,8
7,5 18,8 33,3
20,0 33,3 35,2
6,9 50,0 36,1
8,0
0,0 29,5
16,6 33,3 27,5
13,3 0,0 25,0
11,4 40,0 34,3
6,2
0,0 30,8
8,3 28,6 33,9
5,5
0,0 32,7
5,7 20,0 30,8
3,9 23,1 30,0
7,2
0,0 30,1
9,2 16,7 22,0
3,5
0,0 20,9
7,8
0,0 36,4
11,9 75,0 36,6
11,1 11,8 28,1
8,0 11,8 31,6
11,9 0,0 17,9
8,6 33,3 30,2
7,3 10,0 31,8
11,8 44,4 30,3
5,1 22,7 29,8
7,6
0,0 32,9
10,8 47,1 33,3
4,1 20,0 31,2
7,9 16,7 31,1
9,0
0,0 29,9
8,1 35,7 36,8
9,9
0,0 27,8
8,4 20,0 34,7
5,2
8,3 33,8
10,0 50,0 50,0
7,0 36,4 29,9
23,0 50,0 32,0
5,6 50,0 38,0
9,5 33,3 32,6
9,8 16,7 37,3
10,2 10,0 34,4
14,3 0,0 28,6
11,8 10,0 28,7
7,4 19,4 30,2
1,4
0,0 35,7
7,2 26,9 33,9
8,3 40,9 33,5
6,1
8,3 44,2

% 65+ ПОВ

6,7
8,8
12,4
3,0
9,8
6,1
9,8
8,2
9,0
1,4
5,5
8,8
0,0
5,6
4,6
10,1
3,6
9,1
5,0
15,1
9,2
20,0
5,2
7,9
6,1
9,6
7,1
9,1
14,5
15,1
12,3
10,1
8,4
10,3
8,3
6,0
4,5
11,6
9,5
5,6
50,0
13,9
7,4
11,3
10,5
4,2
5,8
0,0
4,5
8,4
11,4
5,8
8,3
10,4

% 65+ ПОГ

17,9
11,8
18,2
0,0
0,0
50,0
10,0
6,3
33,3
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
7,1
0,0
20,0
7,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,9
5,9
0,0
8,3
0,0
33,3
0,0
0,0
5,9
0,0
16,7
0,0
7,1
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
11,1
0,0
10,0
0,0
0,0
13,9
0,0
3,8
4,5
8,3

% млади ПОВ

% деца ПОГ

7,6
14,7
8,5
3,0
20,6
16,7
15,5
5,9
3,4
0,0
3,5
7,3
0,0
1,4
6,2
3,0
10,9
9,1
2,1
20,5
4,6
32,2
6,5
9,9
6,4
8,8
15,5
22,4
2,7
19,7
13,0
5,1
11,4
2,1
22,3
3,0
2,3
8,9
10,5
0,9
0,0
12,4
6,6
7,0
14,2
6,9
2,0
14,3
1,7
7,8
20,0
3,3
14,6
11,7

% млади ПОГ

% мот и моп ПОВ

17,9
11,8
18,2
6,3
23,1
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
25,0
16,7
20,0
0,0
0,0
5,9
5,9
16,7
16,7
0,0
11,1
9,1
0,0
23,5
0,0
11,1
0,0
7,1
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22,2
0,0
0,0
0,0
0,0
11,1
0,0
0,0
18,2
33,3

% деца ПОВ

% мот и моп ПОГ

133 824 21,4 11,1
71 269 29,4 12,9
51 126
0,0 11,3
46 120 12,5 12,7
60 226 15,4 20,3
13
53
0,0
4,5
138 425 10,0 17,9
73 233 31,3 9,5
17 128
0,0 12,4
2
70
0,0 20,8
41 159 42,9 12,0
39 154 16,7 26,4
7
53
0,0
1,7
98 620 70,0 22,7
25
40 100,0 16,9
48 120
0,0 10,7
13
42
50,0 12,7
92 490 15,0 8,6
150 1424 61,5 14,1
35 131 50,0 6,6
22
87
0,0 10,1
45
70
40,0 9,6
12
65
50,0 7,8
27
74
25,0 20,8
167 681 32,4 20,6
65 185 41,2 18,8
22
62
33,3 28,6
145 568 25,0 13,2
19
91
10,0 2,7
34 118
0,0
3,9
129 442 13,6 12,3
15
64
0,0 11,4
107 383
5,9 11,4
58 507 60,0 23,0
162 684 27,8 8,7
19
48
0,0 29,9
87 397 28,6 14,5
39 263 66,7 6,6
17
78
20,0 6,3
54 159 16,7 8,5
7
3
0,0 10,0
60 141 27,3 15,4
34
88
0,0 22,1
18
53
0,0
5,6
51 139 11,1 7,4
67 239 33,3 8,5
89 361 30,0 21,6
1
6
0,0
0,0
43 135 10,0 7,9
174 922 30,6 16,9
20
50 100,0 8,6
240 1390 42,3 16,0
237 853 22,7 13,9
44 119 16,7 6,7

% бицикл ПОВ

28
17
11
16
13
2
20
16
3
2
7
6
3
10
1
14
2
20
13
4
6
5
2
4
34
17
6
12
10
9
22
0
17
5
18
3
14
6
5
12
2
11
4
2
9
6
20
0
10
36
1
26
44
12

% бицикл ПОГ

ТТП

% пешаци ПОВ

ПОГ

Панчево
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

ЛТП

Општина

% пешаци ПОГ
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14,3
17,6
36,4
6,3
30,8
0,0
15,0
31,3
0,0
50,0
14,3
0,0
66,7
50,0
0,0
21,4
50,0
20,0
15,4
50,0
16,7
20,0
50,0
0,0
20,6
5,9
66,7
16,7
30,0
11,1
9,1
0,0
11,8
60,0
27,8
33,3
35,7
33,3
20,0
25,0
0,0
27,3
25,0
50,0
33,3
33,3
20,0
0,0
0,0
30,6
0,0
19,2
11,4
33,3

7,9
12,1
15,8
7,8
12,9
6,1
15,5
9,8
5,5
16,7
9,0
11,4
5,0
8,9
16,9
7,1
9,1
9,5
7,5
17,5
11,9
19,1
9,1
9,9
10,6
12,0
26,2
10,8
7,3
3,3
10,3
5,1
6,9
9,6
10,2
14,9
5,0
11,6
2,1
8,0
10,0
14,4
5,7
14,1
13,7
8,8
12,7
14,3
8,4
13,0
14,3
8,3
8,4
4,3
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АНАЛИЗА УТИЦАЈА ДЕМОГРАФСКИХ И СОЦИОЕКОНОМСКИХ
ФАКТОРА НА УПОТРЕБУ СИГУРНОСНОГ ПОЈАСА НА
ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ANALYSIS DEMOGRAPHIC AND SOCIOECONOMIC FACTORS OF
SEAT BELTS IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Крсто Липовац1, Далибор Пешић2, Ђорђе Петровић3
Резиме: Употреба сигурносног појаса представља једну од најважнијих мера пасивне
безбедности саобраћаја. Применом ове мере смањује се ризик смртног страдања у
саобраћајној незгоди до 50%, а ризик од повреда се смањује до 75%. Многобројна светска
истраживања бавила су се испитивањем који фактори утичу на употребу сигурносног појаса.
Истраживања су вршена како на микро, тако и на макро локацијама. Предметно истраживање
спроведено је на макро подручју Републике Србије у 2014. години. Испитивано је дванаест
демографских и друштвено-економских фактора, са аспекта утицаја на ниво употребе
сигурносног појаса. Циљ истраживања био је да се испита који фактори имају
значајан/значајнији утицај на ниво употребе сигурносног појаса. На основу добијених
резултата из овог истраживања, установљено је да су најугроженија подручја чија популација
има низак степен високо образованих, ниске просечне месечне зараде, високу стопу
криминалитета и високу густину саобраћајница. Издвојене су и локалне заједнице у којима
је стање употребе сигурносног појаса посебно алармантно и у којима је неопходно хитно
спровођење мера унапређења.
Кључне речи: сигурносни појас, модел, фактори, бинарна логистичка регресија, локалне
заједнице
Abstract: Usage of seat belts is one of the most important measures of passive road safety. This
measure reduces the risk of fatal caused in a traffic accident up to 50% and the risk of injury is
reduced to 75%. A lot of world researches dealt with examining which factors affect the use of seat
1
др, Крсто Липовац, дипл. инж. саобраћаја, редовни професор, Саобраћајни факултет – Универзитет у
Београду, Војводе Степе 305, Београд, Србија, k.lipovac@sf.bg.ac.rs
2
доц. др, Далибор Пешић, дипл. инж. саобраћаја, доцент, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет,
Војводе Степе 305, Београд, Србија, d.pesic@sf.bg.ac.rs
3
Ђорђе Петровић, маст. инж. саобраћаја, стручни сарадник, Универзитет у Београду, Саобраћајни
факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија, p.djole.srbija@gmail.com
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СИГУРНОСНОГ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

belts. Studies were carried out at the micro, also at the macro locations. The current study was
conducted at the macro area of the Republic of Serbia in 2014. We have tested twelve demographic
and socio-economic factors, in terms of impact on the level of use of seat belts. The aim of this study
was to examine the factors that have a significant / substantial impact on the level of use of seat
belts. Based on the results of this study, it was found that the most affected areas whose population
have a low level of highly educated, low average monthly earnings, a high crime rate and a high
density of roads. Selected local communities in which the situation of use of seat belts especially
alarming, and where the implementation of the measures necessary as soon as possible.
Keywords: seat belt, model, factors, binary logistic regression, local communities.

1.

УВОД

Процењује се да употреба сигурносног појаса смањује ризик од смртног
страдања од 45% до 60% (Kahane, C.J., 2000; NHTSA, 1999). Уколико би сви
користили сигурносни појас у Европи, годишње би око 6.000 људи мање погинуло,
а око 380.000 би било мање повређених. Сигурносни појас има задатак да задржи
путника/возача у седишту и, на тај начин:
x спречава испадање путника из возила;
x спречава (смањује ризик) да путник главом (и другим деловима тела) удари у
чврсте делове унутрашњости возила, односно умањује озбиљност повреда
уколико се контакт догоди;
x прерасподељује силе судара на најјаче делове људског тела (грудни кош и
карлица);
x спречава да се путници међусобно сударају и повређују итд.
Сигурносни појас је најкориснији приликом чеоних судара, превртања и слетања
са коловоза, где је повишена могућност испадања путника из возила. При великим
брзинама значај употребе сигурносног појаса се смањује. Сигурносни појас је
ефикаснији у смањењу смртних, него тешких телесних повреда, јер штити делове
тела чије повређивање носи за собом смртне последице (Yannis et al, 2010).
Иако је, у Србији, прописана обавеза употребе сигурносног појаса на свим
местима у возилу4, ниво употребе сигурносног појаса се значајно разликује у
зависности да ли се лице превози на предњим или на задњим седиштима. Нпр. ниво
употребе сигурносног појаса у Србији, у току 2015. године, био је око 73% на
предњем седишту, а на задњем седишту само 7,4% (АБС, 2015). Ово је значајно
лошије, у односу на најразвијеније земље, где је употреба сигурносног појаса на
предњим седиштима преко 95%, а на задњем седишту преко 80% (ESTC, 2010).
Предмет овог истраживања је понашање возача и путника у Републици Србији,
са аспекта употребе сигурносних појасева, у односу на дванаест демографских,
односно друштвено-економских фактора који потенцијално имају утицај на
употребу сигурносног појаса. Фактори који су посматрани су пол, приходи, густина
становништва, радни статус, старост, ниво образовања, структура привреде,
величина породице, национална структура, степен моторизације, густина
саобраћајница и стопа криминалитета.
Циљ истраживања је да се, на основу података, утврди који од посматраних
фактора утичу на употребу сигурносног појаса у путничким аутомобилима и на који
4

Закон о безбедности саобраћаја на путевима, чл. 30, ст. 1
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начин. Оцењене су стопе употребе сигурносног појаса за све општине на територији
Републике Србије, за предња места у возилу.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА

У процесу прикупљања података, вршена су два истраживања у току 2014.
године: пролећно истраживање (мај и јун) и јесење истраживање (септембар).
Снимање је вршено у дневним условима.
У свих 27 полицијских управа, истраживање је вршено на једној локацији у
насељу и једној локацији ван насеља.
Прикупљање података за потребе истраживања вршено је у две фазе. У првој
фази прикупљени су подаци о употреби сигурносног појаса у посматраних 27
полицијских управа. На свакој појединачној локацији циљ је био прикупити узорак
од 600 возача и што је могуће већи узорак сувозача. Уколико жељени узорак не би
био прикупљен након 5 сати мерења, мерење би било прекинуто. Друга фаза
прикупљања података обухватила је прикупљање података о дванаест
демографских и социоекономских фактора за полицијске управе и општине, и то:
x Пол - удео мушког становништва у популацији;
x Приходи - нето просечна месечна зарада;
x Густина становништва - број становника по km2;
x Проценат незапослених;
x Старост - удео младих до 25 година у целокупној популацији;
x Проценат високо образованих;
x Структура привреде - проценат запослених у примарном сектору
(пољопривреда, шумарство и рибарство);
x Величина породице - просечан број чланова породице;
x Национална структура - проценат мањинског становништва (без
категорија нису се изјаснили, регионална припадност и остало)
x Степен моторизације - број регистрованих моторних возила (без радних
и прикључних) на 1.000 становника;
x Густина саобраћајница - густина друмских саобраћајница са
савременим коловозним застором на 100 km2 површине;
x Стопа криминалитета - број осуђених за кривична дела према месту
извршења кривичног дела на 1.000 становника.
Подаци за посматране факторе преузети су из базе Републичког завода за
статистику, и ови подаци се односе на 2014. годину (РЗС, 2015).
Одабир фактора чији је утицај испитиван заснован је пре свега на искуствима из
света, али су поједини фактори први пут уведени у анализу употребе сигурносног
појаса. О томе који фактори су били предмет досадашњих истраживања, а који су
уведени биће више речи у 4. поглављу овог рада.
На основу спроведеног теренског истраживања прикупљен је узорак од укупно
98.561 испитаника, од чега је 64.287 возача и 34.274 сувозача. Подаци нису
прикупљани за општине на подручју аутономне покрајине Косово и Метохија.
Такође примећена су још нека ограничења која могу да утичу на квалитет добијених
резултата. Прво ограничење је непостојање прецизних података о дужини
саобраћајница у београдском региону по општинама, па је за све београдске
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општине прихваћено да је густина саобраћајница у свим општинама једнака средњој
вредности за ПУ5 Београд. За општину Севојно не постоје подаци о посматраним
факторима, па су коришћени подаци за општину Ужице. Када је реч о степену
моторизације нема података за све општине, тако су за општину Петроварадин
примењени подаци општине Нови Сад. Иста ситуација је забележена код општине
Костолац, за коју су примењени подаци из општине Пожаревац. Општине
Пожаревац и Костолац се не разликују по још једном фактору, а то је густина
саобраћајница. Три нишке централне градске општине, Палилула, Пантелеј и
Црвени крст немају базу података о броју регистрованих возила, па су за њих
коришћени подаци са читаве територије града Ниша.
Услед значајног одступања (већег од 3 стандардне девијације) од средње
вредности појединих фактора, следеће општине су избачене из финалног модела:
x Због високих просечних месечних зарада (просечна месечна зарада у
Републици Србији, по општинама, била је 37.594 РСД), избачено је 5
општина: Сурчин (68.480), Костолац (66.676), Лазаревац (63.072),
Лајковац (62.683) и Нови Београд (62.303);
x Због високог процента националних мањина (у Србији је просек 15,15%
националних мањина, по општини), избачене су 3 општине: Кањижа
(89,82%), Сента (83,72%) и Ада (78,36%);
x Због великог броја чланова породице (просек за општине у Србији је
2,91 члан по породици) избачене су 3 општине: Тутин (3,78), Нови Пазар
(3,52) и Сјеница (3,44);
x Због велике густине становништва (просечна густина становништва у
општинама Србије износи 417 становника по km2), избачене су 3
општине: Врачар (18.794), Стари град (9.438) и Медијана (8.556);
x Због великог удела високо образованих (просек за Српске општине је
6,82), избачене су 3 општине: Савски венац (36,88%), Стари град
(40,54%) и Врачар (42,55%);
x Због велике густине друмских саобраћајница (просек за општине Србије
је 44,05 km/km2), избачена је општина Лапово (167,36 km/km2);
x Због високог удела особа мушког пола (просек за општине у Србији је
48,93%), избачена је општина Трговиште (53,76%);
x Због високе стопе криминалитета (просек за Српске општине је 4,93
осуђених за кривична дела на 1.000 становника), избачена је општина
Кањижа (19,68) и
x Због велике стопе моторизације (просек за Србију је 275 регистрованих
возила/1000 становника по општинама), избачена је нишка општина
Медијана (790).
Треба нагласити да су издвојени само они фактори који су у каснијим анализама
показали значајан статистички утицај на употребу сигурносног појаса.
За испитивање утицаја поменутих фактора одабран је метод бинарне логистичке
регресије, где се као зависна променљива посматра употреба сигурносног појаса
која је бинарна променљива, а независне променљиве су дванаест фактора, које су
непрекидне променљиве. Бинарном логистичком регресијом направљена су два
модела употребе сигурносног појаса, модел за возаче и модел за сувозаче. Пре
5
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примене самих модела, неопходно је било спровести извесне корекције података.
Наиме, пошто подаци нису у истим мерним јединицама (нпр. просечна месечна
зарада и стопа криминалитета) пожељно их је свести на упоредиве величине.
Ово се постиже стандардизацијом података:
ܺ െ ܺത
ܵ
ݖ െ ˔˕˃ːˇ˃˓ˇː˃˅˓ˈˇːˑ˔˕ሺ˔ˍˑ˓ሻǢ
ܺ െ ˬˈˇˋː˔˕˅ˈː˃˅˓ˈˇːˑ˔˕Ǣ
ܺത െ ˃˓ˋ˕ˏˈ˕ˋ˚ˍ˃˔˓ˈˇˋː˃Ǣ
ܵ െ ˔˕˃ːˇ˃˓ˇːˑˑˇ˔˕˖˒˃˰ˈǤ
ݖ ൌ

(1)

На овај начин вредности свих фактора сведене су на јединице сопственог
стандардног одступања. Када је извршена стандардизација података, приступило се
моделирању употребе сигурносног појаса на предњим местима у возилу.
Израчунавање вероватноће на основу модела бинарне логистичке регресије врши се
према следећој формули:


 ൌ

݁ ሺబ ାσೕసభ ೕ כ௫ೕ ሻ


ͳ  ݁ ሺబ ାσೕసభ ೕ כ௫ೕ ሻ
 െ ˑ˙ˈ˰ˈː˃˅ˈ˓ˑ˅˃˕ːˑ˱˃Ǣ
ܾ െ ˍˑː˔˕˃ː˕˃ˏˑˇˈˎ˃Ǣ
ܾ െ ˓ˈˆ˓ˈ˔ˋˑːˋˍˑˈ˗ˋ˙ˋˬˈː˕ˬ െ ˕ˑˆ˗˃ˍ˕ˑ˓˃Ǣ
ݔ െ ˔˕˃ːˇ˃˓ˇˋˊˑ˅˃ː˃˅˓ˈˇːˑ˔˕ˬ െ ˕ˑˆ˗˃ˍ˕ˑ˓˃Ǣ
݉ െ ˄˓ˑˬ˗˃ˍ˕ˑ˓˃Ǥ

(2)

За оба места у возилу креирана су по два модела, свеобухватни модел (full model)
који разматра све факторе и коначан модел (final model) који у обзир узима само
факторе који су показали статистички значајан утицај на употребу сигурносног
појаса. Да ли одређен фактор има статистички значајан утицај на употребу
сигурносног појаса испитивано је помоћу Wald-овог теста. Нулта хипотеза (H0) код
Wald-овог теста гласи: „Фактор нема статистички значајан утицај на употребу
сигурносног појаса.“, док алтернативна хипотеза HA гласи супротно. Ниво
статистичке значајности постављен је на 5%.
Анализа прикупљених података спроведена је у статистичком софтверском
пакету IBM SPSS Statistics 22.
3.

РЕЗУЛТАТИ

У Табели 1 приказани су резултати свеобухватних (full) модела и коначних (final)
модела за возаче и сувозаче. У првој колони табеле приказани су сви фактори који
су били предмет истраживања. Наредне две колоне приказују свеобухватни и
коначни модел за возаче, док последње две колоне приказују ове моделе за сувозаче.
У табели су приказани регресиони коефицијенти сваког фактора, као и резултат
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Wald-овог теста који указује на то да ли посматрани фактор има утицаја на употребу
сигурносног појаса. Сивом бојом обојена су поља у чијем се реду налазе фактори
који имају статистички значајан утицај.

Фактор
Пол
Приходи
Густина становништва
Радни статус
Старост
Ниво
образовања
Структура
привреде
Величина
породице
Национална
структура
Степен
моторизације
Густина саобраћајница
Стопа криминалитета
Константа

4.

Табела 1. Модели бинарне логистичке регресије за возаче и сувозаче
Место у возилу
Возач
Сувозач
Full model
Final model
Full model
Final model
b = 0,178; z =
67,5; p < 0,001
b = 0,172; z =
83,4; p < 0,001
b = -0,187; z =
28,3; p < 0,001
b = -0,041; z = 3,9;
p = 0,048
b = -0,057; z = 1,3;
p = 0,261
b = 0,327; z =
152,5; p < 0,001
b = -0,026; z = 3,6;
p = 0,057
b = -0,171; z =
12,6; p < 0,001

b = 0,189; z =
119,7; p < 0,001
b = 0,181; z =
128,6; p < 0,001
b = -0,225; z =
62,2; p < 0,001

b = 0,112; z =
39,6; p < 0,001

b = 0,119; z =
58,1; p < 0,001

b = -0,029; z = 3,2;
p = 0,072
b = -0,153; z =
39,8; p < 0,001
b = -0,036; z = 9,8;
p = 0,002
b0 = 0,853

/
/
b = 0,337; z =
231,9; p < 0,001
/
b = -0,241; z =
58,1; p < 0,001

/
b = -0,114; z =
45,4; p < 0,001
b = -0,046; z =
18,0; p < 0,001

b = 0,028; z = 1,0;
p = 0,319
b = 0,076; z =
10,0; p = 0,002
b = 0,014; z = 0,1;
p = 0,753
b = -0,034; z = 1,5;
p = 0,216
b = -0,044; z = 0,4;
p = 0,514
b = 0,148; z =
19,7; p < 0,001
b = -0,024; z = 1,9;
p = 0,173
b = -0,145; z = 4,9;
p = 0,028
b = 0,001; z = 0,0;
p = 0,983
b = -0,044; z = 4,0;
p = 0,045
b = -0,318; z =
101,3; p < 0,001
b = -0,121; z =
63,4; p < 0,001
b0 = 0,673

/
b = 0,076; z =
16,0; p < 0,001
/
/
/
b = 0,137; z =
67,4; p < 0,001
/
b = -0,187; z =
220,7; p < 0,001
/
b = -0,041; z = 5,7;
p = 0,017
b = -0,289; z =
372,2; p < 0,001
b = -0,130; z =
86,1; p < 0,001

ДИСКУСИЈА

На основу добијених резултата, сви фактори се могу поделити у 3 групе: фактори
који имају значајан утицај у оба модела (1), фактори који имају значајан утицај у
једном моделу (2) и фактори који немају значајан утицај (3. група). Уколико је
фактор убачен у коначан модел за возача, односно сувозача, сматра се да тај фактор
има значајан утицај на употребу сигурносног појаса, без обзира на значајност
његовог утицаја у свеобухватном моделу.
У прву групу спада 5 фактора (који имају значајан утицај у оба модела): приходи,
ниво образовања, величина породице, густина саобраћајница и стопа
криминалитета. Према вредности регресионог коефицијента може се одредити
величина утицаја фактора, имајући у виду да су сви фактори стандардизовани. Као
најутицајнији фактор истиче се ниво образовања! Наиме, са порастом стопе високо
образованих на некој територији, расте и проценат употребе сигурносног појаса,
што се поклапа са досадашњим светским истраживањима. Strine et al. (2010)
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утврдили су да особе које имају факултетско образовање чешће користе сигурносни
појас од осталих. Слично истраживање спроведено је на подручју Словеније (Bilban,
M. & Zaletel-Kragelj, L., 2007), где је утврђено да су особе са вишим нивоом
образовања безбедније у саобраћају, са аспекта употребе сигурносног појаса.
Дакле, може се закључити да са порастом образовања људи расте и њихова свест
о значају употребе сигурносног појаса, а самим тим и сама употреба. Следећи
фактор који је показао значајан утицај и код возача и код сувозача је величина
породице. Са смањењем величине породице, расте ниво употребе сигурносног
појаса. Разлог може да буде у томе да су породице са мање чланова карактеристичне
за образоване, урбане породице са високим приходима, а управо ова категорија
становништва значајно користи сигурносни појас. У досадашњим светским
истраживањима овај фактор није узет у разматрање, па верификација ових
закључака није могућа. Са смањењем густине саобраћајница расте стопа употребе
сигурносног појаса. Овај податак могао би указати на то да полиција не успева да
ефикасно врши принуду на подручјима са високом стопом густине саобраћајница.
Са друге стране, у срединама са мањом густином саобраћајница, чешћа су дужа
путовања, ван насеља, код којих се чешће користи сигурносни појас. Као и за
претходни фактор, у светским истраживањима нису рађена истраживања са овим
фактором. Са порастом просечних месечних прихода расте употреба сигурносног
појаса и код возача и код сувозача. Ова чињеница може бити повезана са тим да веће
приходе имају особе са већом стопом образовања које, као што је већ речено, имају
развијенију свест о употреби сигурносног појаса. Са друге стране, особе са већим
приходима чешће поседују новија возила са бољом опремом, укључујући и
подсетнике за сигурносне појасеве, што доприноси чешћој употреби појасева.
Molnar et al (2012) утврдили су да величина прихода у савезним државама САД-а
нема статистички значајан утицај на употребу сигурносног појаса. Могуће да су
разлике између возила које поседују особе са различитим примањима мање у САД,
него у Србији и да је ово допринело наведеним разликама у закључцима у САД и у
Србији. Последњи фактор који је показао статистички значајан утицај на оба
посматрана места у возилу је стопа криминалитета. Са смањењем броја осуђених за
кривична дела на 1.000 становника расте употреба сигурносног појаса. Ово се може
тумачити већом склоношћу ка поштовању прописа у подручјима са мањом стопом
криминала. Међутим, Ash et al (2014) су пронашли да стопа криминалитета у
савезним државама САД-а нема утицај на употребу сигурносног појаса.
У другу групу спадају 4 фактора, с тим да су прва три показала значајан утицај
код возача, а четврти код сувозача. Фактори су: пол, густина становништва,
национална структура и степен моторизације. Највећи утицај код ових фактора
забележен је код фактора густина становништва. Наиме, са смањењем густине
становништва расте употреба сигурносног појаса. Ово се може тумачити већим
уделом вожњи ван насеља код подручја са мањом густином становништва.
Међутим, Strine et al., (2010) су дошли до супротних резултата. Наредни фактор, пол
показао је утицај само код возача. Са порастом процента мушкараца у популацији
једне општине расте и ниво употребе сигурносног појаса. Велики број радова бавио
се управо утицајем пола на употребу сигурносног појаса. Особе мушког пола ређе
користе сигурносни појас у односу на особе женског пола (Bilban, M. & ZaletelKragelj, L., 2007; Goetzke & Islam, 2015; Molnar et al., 2012; Strine et al., 2010; Yannis
et al, 2011). Са друге стране, Ash et al (2014) налазе да пол нема утицаја на употребу
сигурносног појаса. С обзиром на значајне разлике у резултатима, податак да особе
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мушког пола чешће користе сигурносни појас требало би додатно испитати. Трећи
фактор из ове групе фактора је национална структура, односно удео националних
мањина у популацији. Установљено је да са порастом удела националних мањина
расте и ниво употребе сигурносног појаса.
Разлог за ово може да лежи у претпоставци да мањинско становништво у већој
мери поштује законе државе у којој живе. У радовима страних аутора овај фактор је
узиман у обзир, али у контексту расне припадности, тако да није могућно извршити
верификацију са добијеним резултатима. Последњи фактор из ове групе је степен
моторизације који је показао утицај само код сувозача. Смањењем степена
моторизације расте ниво употребе појаса код сувозача. Ово је неочекивани резултат,
имајући у виду позитиван смер повезаности прихода и употребе сигурносног појаса.
Истраживања у свету нису се бавила утицајем степена моторизације на употребу
сигурносног појаса на неком подручју.
Последњој групи спадају 3 фактора који нису показали статистички утицај на
понашање возача, нити на понашање сувозача, и то: радни статус, старост и
структура привреде. Ови фактори су били предмет досадашњих истраживања.
Радни статус не показује статистички значајан утицај на употребу сигурносног
појаса на задњем седишту (Bhat et al, 2015). Међутим, Strine et al (2010) налазе да
запослени знатно мање користе сигурносни појас, у односу на пензионере, домаћице
и студенте. Фактор старост био је предмет многобројних истраживања, и у великом
броју њих са порастом броја година расте и употреба сигурносног појаса (Bhat et al,
2015; Bilban, M. & Zaletel-Kragelj, L., 2007; Goetzke & Islam, 2015; Huang et al., 2011;
Molnar et al., 2012; Strine et al., 2010). Фактор структура привреде није био предмет
светских истраживања.
5.

ЗАКЉУЧАК

Имајући у виду добијене резултате, могу се препознати неке угрожене
категорије становништва, односно подручја са ниском употребом сигурносних
појасева: подручја са малим процентом високо образованих, подручја са ниским
просечним зарадама, високом стопом криминалитета и високом густином
саобраћајница. Подручја са оваквим карактеристикама, или барем неким од њих
који утичу на ниску стопу употребе појаса, најчешће се бележе у Шумадијском
(Баточина и Рача), Подунавском (Смедеревска Паланка и Велика Плана) и
Браничевском округу (Голубац, Велико Градиште, Мало Црниће и Жабари), као и у
појединим општинама града Београда (Младеновац, Сопот, Барајево, Гроцка и
Раковица). Поред ових општина међу ризичне општине спадају још: Србобран,
Жабаљ, Лозница, Љиг, Пожега, Ариље, Пријепоље, Врњачка Бања и Бујановац. На
основу модела у овим општинама ниво употребе појаса је најмање 5% мањи у
односу на републички просек и на месту возача и на месту сувозача.
Имајући у виду анализиране факторе (предикторе) употребе сигурносних
појасева, могу се дефинисати различите превентивне и репресивне мере којима би
требало унапредити употребу сигурносних појасева, а посебно у појединим
општинама. С обзиром да приходи статистички значајно доприносе употреби
сигурносних појасева, може се очекивати да ће, са економским развојем, расти и
употреба сигурносних појасева. С обзиром на значај образовања, неопходно је
спроводити сет мера који се односи на едукацију становништва о значају употребе
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сигурносног појаса. Едукацију би требало осмислити тако да она буде прихватљива
и за становништво нижег степена образовања. Смањење свих видова криминала
довешће до повећања употребе сигурносног појаса.
Унапређење метода полицијске принуде, тако да се повећа субјективни ризик
кажњавања и очекивана казна може највише допринети повећању употребе
сигурносних појасева (Липовац и др. 2014).
Спроведено истраживање имало је извесна ограничења. Прво ограничење јесте
међузависност између анализираних фактора. Овај недостатак онемогућава
ефикасно сагледавање парцијалних утицаја сваког фактора на употребу појаса. На
пример, са порастом нивоа образовања, расте и висина прихода, па расте и степен
моторизације. Зато је тешко раздвојити утицај ова три фактора, односно утврдити
њихове појединачне утицаје. Следећи недостатак је што у модел добијен на основу
полицијских управа нису убачене све општине, због екстремних вредности
појединих фактора код њих. Коначно, ограничење могу бити и грешке при самом
бројању употребе појаса.
У будућем периоду потребно је спровести додатна истраживања како би се
добијени резултати верификовали или демантовали. Пожељно би било
истраживање спровести на микро плану, односно бавити се конкретно
карактеристикама човека. Ово би захтевало да се врши упоредно снимање
понашања и анкетирање возача и путника. То би дало квалитетније податке о
употреби сигурносног појаса, наспрам посматраних фактора. Такође, приликом
саме анализе пожељно би било употребити неке нове статистичке алате којима би
се анализирали утицаји фактора на употребу појаса.
6.
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УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ВАСПИТАЧА НА АКТИВНОСТИМА
САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА СА ДЕЦОМ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
IMPROVING THE WORK OF TEACHERS IN THE ACTIVITIES OF
TRAFFIC EDUCATION WHIT CHILDREN PRESCHOOL AGE
Сандра Мићић1, Зоран Алимпић2, Милан Илић3
Резиме: Реализованим истраживањем са васпитачима из Предшколске Установе "Наше дете"
Шабац, утврђена је образовна потреба да се васпитачима подиже ниво знања о безбедности
саобраћаја и активностима које реализују са децом. Присуство акредитованом семинару који
је реализовала Агенција за безбедност саобраћаја у циљу унапређења знања васпитача о
безбедности саобраћаја и активностима које се реализују са децом показало је да постоји
потреба да се са овим кадровима ради у овој области како би се постигло смањење страдања
деце. Након реализованих семинара мотивација васпитача је произвела нове активности и
реализацију представе коју је одгледало 1200 деце. Унапређењем знања свих васпитача
Општине Шабац трајно би се поставили темељи за рад са децом предшколског узраста и
створиле претпоставке за даљим радом са том децом. Праћењем стања безбедности
саобраћаја и трајним радом са децом достигли би се циљеви постављeни националном
стратегијом безбедности саобраћаја.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, унапређење знања васпитача, мотивација васпитача и
активности које се реализују
Abstract: Research was carried out with teachers from nursery schools "Our children " Sabac,
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activities implemennted whit children.The presence of an accredited seminar which eas
implemented traffic safety agency in oder to improve knowledge of educators on the safety of traffic
and activities being undertaken whit children showed that there needs to be whit the personnel
working to achieve a reduction of suffering children.After realized seminars motivation of educators
is produce new activities and the realization that the show is whatched the 1200 children.Improving
knowlendge of all educators Sabac Municipality would permanently lay the foundations for working
whit children of preschool age and realize the preconditions for further work whit those children.
Looking for security situacion of traffic and permanent work whir children to achieve the objectives
set national road safety strategy.
Keywords: Traffic Safety,Upgraded skills of educators, motivation of educators and activities to be
implemented

1.

УВОД

Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 2015-2020
(„Сл. гласник РС“ бр 65/2015) је у циљевима дефинисано да од 2020. године не буде
погинуле деце у саобраћају на путу. Ово истраживање има за циљ да утврди
чињенично стање, односно полазну тачку за усавршавање васпитача у овој области,
са крајњим циљем да васпитачи измене свој традиционални приступ и да деци
пруже функционално саобраћајно васпитање и образовање, уместо досадашњег
усвајања основних појмова о саобраћају. Европска комисија је 2003. године
покренула пројекат чији је један од циљева сагледавање свих програма стручног
усавршавања у 25 држава Европске уније, а у коме је закључено да постоји пуно
различитих програма због утицаја различитих школских системима, саобраћајних
система, различитих менталитета као и различитих култури и администрације (KfV,
2005).
Васпитачи, као носиоци васпитно-образовног рада са предшколском децом, уз
помоћ стручних сарадника, велику пажњу поклањају припремању за васпитнообразовни рад. Међутим, литература која се користи као извор за саобраћајне
активности базирана је на традиционалном приступу васпитању и образовању и као
таква не прати савремене образовне трендове.
Аssailly (2015) види едукацију као један од 4Е елемента – стуба безбедности
саобраћаја: едукација, присила, инжењерство и хитне службе (education, engineering,
engineering and emergency services). Аssailly (2015) такође врши систематизацију
различитих практичних едукативних програма у безбедности саобраћаја који су
ефикасни и доноси закључак да едукација у безбедности саобраћаја може имати
„озбиљније“ позитивне ефекте ако је део једног свеобухватног „животног“ процеса
учења и која се не преноси само знање већ и „животно искуство - вештине“ (психосоцијалне компетенције). Основни недостатак едукације у области безбедности
саобраћаја је то што резултати нису најчешће одмах видљиви јер ће се едукација
деце у предшколској установи значајне резултате давати тек за 20-так година.
Аssailly (2015), издваја као најефикасније наставне методе оне које подржавају
активно учествовање ученика и интеракцију са одраслим лицима (играње улога,
симулација).
Доступност савременије литературе у области саобраћајног васпитања и
адекватна едукација васпитача знатно би допринела унапређењу праксе, а самим
тим и допринела подизању степена свести о значају безбедности у саобраћају код
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деце. Такође, едукацију у области саобраћаја потребно је надограђивати,
посматрати је као перманентни процес и посматрати је шире – као део саобраћајне
културе.
У периоду од 2013. до 2015. године у Републици Србији је погинуло 35-оро деце,
а 4.476-оро деце је повређено у саобраћајним незгодама (АБС, 2016). Ови подаци
говоре да још пуно треба да се учини у Републици Србији како би се страдање деце
у саобраћају на путу смањило.
Имајући све ово у виду у оквиру Предшколске установе „Наше дете“ у Шапцу је
у претходном периоду реализован низ активности усмерених па смањењу страдања
деце у саобраћају на путу на подручју Шапца. Реализовано је истраживање ставова
васпитача који раде у овој предшколској установи, посматрање понашања деце у
саобраћајним ситуацијама, унапређење знања васпитача и деце и одржана
радионица са родитељима.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Да би се установило колико је развијена свест деце о значају безбедности у
саобраћају, потребно је емпиријски истражити и доћи до података о ставовима
васпитача како и на који начин се код деце развија свест о значају безбедности у
саобраћају. Односно, да ли деца само поседују информације о саобраћају, или
располажу функционалним знањима у овој области.
У циљу испитивања ставова васпитача извршено је истраживање којим је
утврђено:
x колико често васпитачи реализују активности на тему саобраћаја;
x да ли постоји разлика између онога што деца знају о саобраћају и онога
што могу да примене у конкретној ситуацији;
x да ли недостатак дидактичког материјала везаног за саобраћај утиче на
квалитет реализације активности и дечјих знања из ове области и
x да ли би одговарајући едукативни програм за васпитаче из области
саобраћаја унапредио квалитет васпитно-образовног рада.
2.1.

Технике и инструменти истраживања

Коришћена је техника анкетирања (васпитача и деце) и техника посматрања
(деце). Инструменти су конструисани за потребе овог истраживања.
Коришћен је упитник за васпитаче. Такође, деца су анкетирана кроз разговор
о томе шта све знају о саобраћају. Одговори деце су бележени у евиденционе листе.
Деца су посматрана током три унапред задате проблем-ситуације и запажања
посматрача су унета у евиденционе листе. Добијени резултати су представљени
текстуалном анализом.
2.2.

Истраживање васпитача

Анкетирано је 127 васпитача из ПУ „Наше дете“ Шабац. Испитаници су високе
и више стручне спреме, мушког (8) и женског пола (119), са радним искуством од
2- 35 година а просечна старост испитаника је 45 година.
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Већи број испитаника живи и ради у граду, док од 30 испитаника који живе у
селу и приградском насељу 15 ради на селу.
О свих испитаника 65 је возача, 35 пешака, 13 бициклиста и 14 путника у јавном
превозу. Возачку дозволу поседује 72 испитаника, док 33 поседују возачку дозволу,
али не возе (жене).
3.

РЕЗУЛТАТИ
Резултати истраживања о активностима и ставовима васпитача:
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x

У последње две године 122 испитаника није присуствовало неком
облику стручног усавршавања из области саобраћајног васпитања;

x

У реализацији Годишњег плана и програма активности из ове области
се реализују мање од 10 пута годишње, док 32 испитаника реализује три
пута годишње. Саобраћајне активности реализују у корелацији са
музичким активностима, активностима из развоја говора, ликовног
васпитања, затим следе логичке, откривачке, математичке и активности
из физичког васпитања;

x

У току реализације саобраћајних активности 97 васпитача понекад
импровизује саобраћајни полигон у радној соби или дворишту вртића,
19 увек и 8 васпитача никада;

x

90 васпитача, нема доступна савремена адекватна дидактичка средства
потребна за реализацију квалитетне саобраћајне активности. Само 43
васпитача има приступ извору савремене литературе за организацију
саобраћајних активности;

x

116 васпитача сматра да би савремена саобраћајна дидактичка средства
допринела квалитетној реализацији ових активности, а 72 васпитача је
упознато (и користи у реализацији саобраћајних активности) са
едукативним спотовима који се емитују у медијима са циљем подизања
дечје свести о безбедности у саобраћају;

x

120 васпитача се изјаснило да би „ Саобраћајни буквар“ или сличне
радне књиге или листови требали да буду обавезни у реализацији
васпитно образовног рада са децом предшколског узраста, као и да је
потребна додатна едукација васпитача из ове области. По њиховом
мишљењу у већем броју за едукатора би изабрали неко стручно лице,
затим, колегу који је прошао специјализован програм из ове области,
предлагали су комбинацију стручног лица и васпитача али и следеће :
саобраћајни полицајац, организовати едукативне радионице, свако лице
које томе приступи са жељом да обави посао како ваља, инжењере
саобраћаја, свако себе едукује, особа која има искуства у овој области,
да се припреми специјализовани програм, неко ко ће то урадити на
интересантан начин уз одговарајућа дидактичка средства, важне су
информације из више извора- сажимање у једну целину;
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x
x
x

115 васпитача је мишљења да деца предшколског узраста имају
делимично развијену свест о безбедности у саобраћају, али да ту постоји
простор за надоградњу
Јако мали број васпитача сматра да родитељи негују саобраћајну
културу код деце и
5 васпитача има децу која сама долазе у вртић, уз одобрење родитеља.

На питање „Шта би Вас подстакло да повећате број активности из ове области“,
добили смо следеће одговоре:
x
x
x
x
x
x
4.

едукација
савремена саобраћајна дидактичка средства која би код деце подстакла
иницијативу и веће интересовање за реализацију ових активности,
извор савремене литературе,
„Саобраћајни буквар“,
чешћа посета лица саобраћајне струке,
новчана надокнада....

ДИСКУСИЈА

На основу података добијених овим истраживањем, можемо извести следеће
закључке:
x Саобраћајне активности се реализују мање од десет пута током радне
године.
x Велики број васпитача не импровизује саобраћајни полигон, јер за то
нема средстава.
x
Одговарајући едукативни програм за васпитаче из области саобраћаја
унапредио би квалитет васпитно-образовног рада.
x
Учинити приступачнијим извор савремене литературе за организацију
саобраћајних активности.
x Васпитачи сматрају да би савремена саобраћајна дидактичка средства
допринела квалитетној реализацији ових активности.
x Васпитачи су се у већини изјаснило да би „ Саобраћајни буквар“ или
сличне радне књиге или листови требали да буду обавезни у реализацији
васпитно образовног рада са децом предшколског узраста, као и да је
потребна додатна едукација васпитача из ове области
x По њиховом мишљењу у већем броју за едукатора би изабрали неко
стручно лице, затим, колегу који је прошао специјализован програм из
ове области, предлагали су комбинацију стручног лица и васпитача али
и следеће: саобраћајни полицајац, организовати едукативне радионице,
свако лице које томе приступи са жељом да обави посао како ваља,
инжењере саобраћаја, свако себе едукује, особа која има искуства у овој
области, да се припреми специјализовани програм, неко ко ће то
урадити на интересантан начин уз одговарајућа дидактичка средства,
важне су информације из више извора- сажимање у једну целину.
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x
x
4.1.

Деца са сеоског подручја већином долазе сама у вртић (уз сагласност
родитеља).
Васпитачи сматрају да, у сарадњи са родитељима, треба више да
подстичу развијање саобраћајне културе код деце.

Посматрање деце

За децу је саобраћај углавном оно што виде: улица, семафор, зебра, саобраћајни
полицајац. Учесницима у саобраћају сматрају (у највећем броју) аутомобиле,
моторе и аутобусе.
Деца себе не доживљавају као учеснике у саобраћају док их родитељи возе
аутомобилом, по њима је у том случају, само аутомобил и евентуално родитељ
учесник у саобраћају. Мали број деце себе сматра учесником у саобраћају када возе
бицикл, исто тако и када су пешаци.
Семафор служи да знају кад могу да пређу улицу и сви набрајају три боје
семафора. Саобраћајни знаци им говоре шта се сме, а шта не. Сви знају за
саобраћајни знак „Stop!“, па чак знају и његово значење. Када нема семафора улицу
прелазе на пешачком прелазу.
У саобраћају се осећају безбедно само у пратњи одраслих особа.
У проблем ситуацији када се светло на семафору променило већина деце се
вратила на почетак, а мали број њих је остао да стоји на средини пешачког прелаза.
У ситуацији када семафор није радио, мали се број њих се одважио да потражи
помоћ васпитача, док већи број њих није знао шта да ради. У ситуацији када су у
пару требали да заобиђу паркиран аутомобил на пешачкој стази мали број парова се
раздвојио тако што је по једно дете из пара сишло на коловоз. Остали су обишли
препреку у колони, не силазећи са пешачке стазе.
4.2.

Унапређење знања васпитача и деце

С обзиром да су у оквиру истраживања добијени поражавајући подаци,
руководство предшколске установе се обратило Агенцији за безбедност саобраћаја,
предочило им проблеме са којима се суочава и на тај начин започели сарадњу са
овом институцијом.
Први корак, на предлог Агенције, је била реализација интерактивне представе за
децу „Пажљивкова правила” и подела едукативних материјала који су креирани од
стране Агенције управо у циљу смањења страдања најмлађих учесника у саобраћају,
са циљем да код деце другачијим приступом повећамо интересовање, али и да се
васпитачима пружи подршка и оснаживање за реализацију следећих планираних
активности АБС- а.
Други корак је обука за васпитаче, коју је, у оквиру акредитованог семинара,
реализовала Агенција за безбедност саобраћаја за 30 васпитача из предшколске
установе.
Обука је трајала два дана, а у оквиру ове обуке васпитачи су едуковани да
препознају ризична понашања деце у саобраћају, своју улогу у васпитном процесу,
улогу родитеља и институција које су директно повезане са овим процесом.
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Од посебног значаја су биле креативне радионице (практичан рад) у оквиру
обуке. Настале су изузетно квалитетно осмишљене активности, покретне игре,
квизови, постављање и функционално решавање проблем ситуација у саобраћају.
Као посебно интересантан, а изнад свега едукативан, духовит настао је сценарио
за позоришну представу „Три прасета у саобраћају”. Агенција за безбедност
саобраћаја је управо то препознала и предложила да сценарио заслужује позоришну
представу.
Након само два месеца представа је уз подршку Савета за безбедност саобраћаја
града Шапца и локалне самоуправе премијерно изведена за 1200 предшколаца и
ђака првака (Слика 1).

Слика 1. Представа „Три прасета у саобраћају“

Трећи корак је била радионица за 50 родитеља, којима смо пренели искуства са
обуке, упознали их са њиховом улогом у процесу саобраћајног васпитања и
образовања, као и са ризицима којима су њихова деца изложена у саобраћају ако се
не придржавају прописаних правила у саобраћају. Заједно са Агенцијом за
безбедност саобраћаја за родитеље смо припремили и флајере које су понели да им
као подсетник стоји у аутомобилу.
Реакције родитеља су биле веома позитивне, са захтевима да оваквих радионица
буде више, да се повећа обухват родитеља, да се уврсте у редовне и обавезне.
5.

ЗАКЉУЧАК
x

Овим активностима смо постигли да повећамо број активности из
саобраћајног васпитања и образовања, заинтересујемо васпитаче и
родитеље и самим тим подржимо и прикључимо се реализацији циљева
из Националне стратегији безбедности саобраћаја да до 2020.године у
саобраћају не погине ниједно дете и да се број тешко повређене деце у
саобраћају смањи за 50%;
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6.

x

Помогли им да апстрактно знање преведу у функционално;

x

Од родитеља добили повратне информације (деца их опомињу да вежу
појасеве, сами се везују на задњем седишту аутомобила, не желе да са
родитељима пређу на црвено светло семафора за пешаке...);

x

Настављамо да пратимо активности Агенције за безбедност саобраћаја
Републике Србије и настављамо сарадњу са Агенцијом за безбедност
саобраћаја;

x

Пратимо предшколце кроз сарадњу са школама, од којих добијамо
информације о њиховом даљем напредовању и ангажованости из ове
области
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УТИЦАЈ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ПСИХИЧКО СТАЊЕ
УЧЕСНИКА
IMPACT OF TRAFFIC ACCIDENTS ON MENTAL CONDITION OF
PARTICIPANTS
Бојан Марић1, Вања Вујановић Бојић2, Оља Ханеш Рунић3,
Немања Рунић4
Резиме: Учесници у саобраћајним незгодама су људи различитих социодемографских
карактеристика, различитих навика, начина живота, као и различитих искустава. Сходно
томе, може се претпоставити да се и њихове реaкције на догађаје за вријеме и послије
саобраћајне незгоде, разликују од случаја до случаја. Оно што је заједничко за све учеснике
у саобраћајним незгодама, јесте да је саобраћајна незгода стресан догађај, који посљедице
неријетко скрива у психи учесника. Циљ овог рада је да се укаже јавности на другачији вид
трошкова саобраћајних незгода и пронађу заједничке карактеристике психичких посљедица
за одређене категорије учесника у саобраћајним незгодама. На основу добијених резултата и
уочених симптома дат је одређени приједлог мјера и препорука за смањење ове врсте
посљедица саобраћајних незгода.
Kључне ријечи: саобраћајнa незгодa, трошкови, психичке посљедице
Abstract: Participants in road accidents are people with different sociodemographic characteristics,
different habits, ways of life and different experiences. Accordingly, it can be assumed that as their
reactions to events during and after the accident, differ from case to case. What is common to all
participants in traffic accidents is that the traffic accident stressful event and the consequences are
often hidden in the psyche of participants. The aim of this paper is to show the public different kind
of expenses of traffic accidents and find common characteristics mental consequences for certain
categories of participants in road accidents. Based on the results obtained and the observed
1
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symptoms is given a proposal of measures and recommendations that can reduce these kind
consequences of traffic accidents.
Keywords: traffic accident, costs, mental consequences

1.

УВОД

Саобраћајна незгода је трауматски догађај, који у само неколико тренутака може
да направи огромну материјалну штету, узрокује фаталне повреде и тако трајно
промјени живот учесника, његова осјећања, ставове и понашања.
Трауматски догађај дешава се ријетко и појединачно, за разлику од стресних
догађаја који се сваком појединцу дешавају готово свакодневно. Оно што је
карактеристично за трауматски догађај јесте то да мора имати утицај на оног ко га
доживи. Kод стресних догађаја функционисање особе је нарушено, али је могуће
повратити нарушену равнотежу коришћењем адекватних стратегија суочавања.
Трауматске ситуације су са друге стране, догађаји јако великог интензитета тако да
је равнотежу изразито тешко вратити, а након што се и врати долази до различитих
промјена код особе. Могу се дефинисати као догађаји који су изван граница
уобичајеног људског искуства и који су изразито неугодни свим људима.
Такви догађаји се најчешће јављају изненада, притом код особа буде интензиван
страх, осјећај беспомоћности и ужаса. Ово реакције су неизбјежне и универзалне за
све људе (http://www.istrazime.com/klinicka-psihologija, 12.11.2016.).
Реакције на трауматски догађај могу се јавити за вријеме трајања догађаја, али и
након догађаја у форми посттрауматских стресних реакција, које уколико се не уоче
на вријеме, могу трајно негативно утицати на живот учесника трауматског догађаја.
Према истраживањима у области психологије и патопсихологије, судар
моторног возила, па чак и онај са лакшим посљедицама, повећава ризик настанка
психичких поремећаја код преживјелих (Blaszczynski et al, 1998:111). Претпоставка
је да је много фактора који утичу на перцепцију учесника о том догађају, па је тако
веома важно у каквом је психичком стању учесник био прије незгоде, да ли се ради
о лабилној личности или не, да ли је учесник био у алкохолисаном стању или под
утицајем неких других психоактивних супстанци, да ли је учесник скривио незгоду,
у ком својству је био, да ли је у незгоди било смртно страдалих лица, који је степен
повреда задобио, као и да ли је клинички збринут након тога. Нека од наведених
питања обрађена су у овом истраживању.
Оно што није узето у обзир и представља ограничење у истраживању, јесте
психичко стање учесника прије незгоде, утицај алкохола или других психоактивних
супстанци за вријеме настанка трауматског догађаја, као и постојање других
трауматских догађаја у животу испитаника који су могли да изазову исте симптоме.
Утицај саобраћајних незгода на ментално здравље учесника, тематика је којом
се више баве истраживачи из области психологије, него они који су саобраћајне
струке, иако је саобраћајни значај ове тематике итекако значајан. Чињеница је да се
саобраћајна струка више бави посљедицама незгода кроз приказивање различитих
врста трошкова (штета на имовини, медицински трошкови, административни
трошкови, изгубљени учинак, људски трошкови и др.). Овдје никако не смију бити
занемарене наведене компоненте трошкова, као што су изгубљени учинак и људски
трошкови, тј. оне посљедице које нису изражене одређеном мјерном јединицом, а
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које сносе учесници СН и њихова околина, а опет оптерећују државни буџет. Управо
ове посљедице предмет су истраживања у појединим радовима, гдје се тежи
доказивању њиховог постојања. Посљедице саобраћајних незгода на ментално
здравље учесника најчешће су невидљиве оку посматрача, а често су скривене и од
самог учесника.
У раду (Blaszczynski et al, 1998) испитивани су докази који указују на постојање
менталних поремећаја код лица која су била учесници у саобраћајним незгодама.
Код одређеног броја испитаника су уочени депресија, анксиозност, раздражљивост,
страх од вожње, бијес, поремећаји спавања, главобоља, као и ПТСП5. Озбиљност
саобраћајне незгоде, тј. степен повреда учесника у саобраћајној незгоди представља
један од фактора од ког зависи настанак психичких посљедица код учесника. У
истраживању (Craig A. et al, 2016:9) је показано да постоји значајна веза између
повреда и психичких реакција на догађај. Ниво стреса је повишен код особа које су
задобиле повреде, у односу на оне које нису. Интензитет симптома се кретао од
већих вриједности, код особа које су задобиле озбиљне повреде кичме и врата (SCI6
и WAD7), до мањих и умјерених, код особа са мањим и средњим повредама главе
(ТBI8). Повезаност трауматског догађаја и повређивања у судару моторног возила
потврдили су и аутори рада (Ehringa,T. et al, 2006), гдје је поред појаве ПСТП-а,
доказано постојање анксиозних поремећаја и депресије.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

У циљу доказивања оправданости истраживања које је планирано у наредном
периоду, а које ће укључивати већи број лица са тежим тјелесним повредама
задобијеним у саобраћајним незгодама, проведено је пилот истраживање на узорку
од 85 испитаника. Старосно доба испитаника је од 18 до 56 година, а просјечна
старост износила је 33,2 године. Одабир испитаника је вршен на основу сазнања о
учешћу у саобраћајним незгодама добијених из разговора са њиховим члановима
породице, радним колегама и познаницима. Учешће у анкети је било добровољно и
независно од врсте учесника у незгоди, типа незгоде, тежине повреда, као и
протеклог времена од посљедње незгоде. Циљ истраживања био је да се докаже
оправданост будућег истраживања са репрезентативнијим узорком и уз
одговарајуће модификације упитника, које би биле извршене на основу сазнања
добијених овим пилот истраживањем. Анкетирање је вршено у трајању од четири
мјесеца, крајем 2016. године у Бања Луци, Новом Граду и Добоју, а испитаници су
попуњавали анонимни анкетни упитник, сачињен из два дијела. Први дио упитника
обухватио је питања о социодемографским карактеристикама, питања која се односе
на број незгода у којима је испитаник учествовао, вријеме протекло од посљедње
незгоде, питања везана за тежину незгоде и посљедице, као и питања која се односе
на ставове учесника о потенцијалним утицајима тих незгода на њихово ментално
5
Посттрауматски стресни поремећај (ПТСП) (енгл. posttraumatic stress disorder) је врста анксиозности
као посљедица психолошког излагања стресним доживљајима, који укључују смртну опасност, озбиљне
физичке повреде или пријетњу физичком интегритету особе, а које та особа доживљава крајње
трауматично
6
SCI (spinal cord injury) - повреда кичмене мождине
7
WAD (Whiplash Associated Disorder) - трзајна повреда врата
8
ТBI (traumatic brain injury) - трауматска повреда мозга
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здравље. Сва питања осим старосног доба и протеклог времена од посљедње незгоде
су затвореног типа, тј. испитаници су имали могућност да заокруже један од
понуђених одговора.
У другом дијелу упитника кориштена је скала „Symptom Checklist-90-R“ (SCL90-R), која представља мјерни инструмент за процјену психопатолошких симптома
који су посљедица дјеловања стреса. Скала SCL-90-R je намијењена мјерењу
степена тренутних психичких симптома неугодности условљених стресним
ситуацијама у животу. Мјерење се врши за девет различитих субскала, изражених
кроз 90 питања која се бодују 5-степеном Ликертовом скалом9, у зависности од
изражености сваког наведеног тјелесног симптома, осјећаја, мисли или склоности
(Holi, M., 1986:24). Индивидуални резултати добијени на скали SCL-90-R
израчунавају се тако да се за сваку димензију израчуна "вриједност интензитета
неугодности" тако што се саберу вриједности свих одговора за поједину димензију
и подијеле с бројем одговора (Штамбук, А., 2000:510). Примарне димензије
симптома стреса су:
x соматизација (неугодност која произлази из перцепције тјелесних
функција, бол и неугодан осјећај у мускулатури),
x опсесивна компулзивност (симптоми карактеристични за опсесивнокомпулзивни поремећај, фокус је на мислима, импулсима и радњама
којима се испитаник не може одупријети, а за које сматра да су му
наметнуте),
x интерперсонална сензибилност (постојање осјећаја инфериорности,
омаловажавања, неугодности и непријатности у интеракцији са другим
људима),
x депресија (губитак интереса за живот и животна питања, недостатак
мотивације, осјећај безнађа, мисли о самоубиству),
x анксиозност (нервоза, напетост, дрхтање, осјећај страха и сл.),
x непријатељство (одражава се кроз стања, мисли и радње
карактеристичне за негативне ефекте бијеса),
x фобичност (присутност ирационалног страха према некој особи, мјесту
и сл.),
x параноидне идеје (мисли параноидног садржаја, непријатељство,
сумњичавост и сл.), (Holi, M., 1986:25),
x психотицизам (представља фактор који одражава овај поремећај у
смислу континуиране димензије испитаниковог искуства изложеног
стресним догађајима. Укључена су питања типична за повучен,
изолован и шизоидан начин живота уз она која дефинишу основне
симптоме шизофреније, нпр. халуцинације или контроле мисли)
(Штамбук, А., 2000:514).
У скали је и седам питања која нису дефинисана примарним димензијама стреса,
а с обзиром да се наслањају на поједине димензије, а нису значајно повезане с њима,
издвојене су као посебна група (Штамбук, А., 2000:514).
9
Ликертова скала је врста скале ставова која се састоји од низа тврдњи посвећених различитим аспектима
неког става. Она се даје испитанику са задатком да за сваку поједину тврдњу изрази степен свог слагања
или неслагања, по правилу, на петостепеној скали као: „уопште се не слажем”, „не слажем се”, „немам
мишљење”, „слажем се”, „потпуно се слажем”.

134

12. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Тара, 19 – 22. април 2017.

Анализа података добијених путем анкетног упитника спроведена је помоћу
метода једнофакторске анализе варијансе (АNOVA), која представља статистичку
технику за поређење различитих група.
Поузданост скале SCL-90-R је прихватљива, што је утврђено Кронбаховим алфа
коефицијентом, чије се вриједности унутар субскале крећу од 0,76 до 0,97.
3.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

У истраживању је учествовало 85 анонимних испитаника од којих је било 50,6%
испитаника мушког пола и 49,4% испитаника женског пола. Сви испитаници су
били пунољетни. Горња старосна граница је 56 година, а највећи број испитаника је
старости између 21 и 37 година. Од укупног броја испитаника, њих 47,1% је једном
учествовало у саобраћајној незгоди, 28,2% два пута, док је 24,7% испитаника више
пута учествовало у незгоди.
возач

путник

возач мотоцикла

бициклиста

пјешак

1% 7%
1%
27%
64%
Слика 1. Врста учесника у СН

Највећи број испитаника (64%) је у незгоди учествовало у улози возача, 27% у
својству путника, 7% испитаника су били пјешаци и по 1% су били мотоциклисти и
бициклисти (Слика 1.).
теже

лакше

без повреда

13%

53%

34%

Слика 2. Степен повреда учесника у СН

Најмањи број испитаника је задобио теже тјелесне повреде (13%). Лакше
тјелесне повреде задобило је 34% испитаника, док је 53% испитаника у саобраћајној
незгоди прошло без задобијених повреда (Слика 2.).
Чињеница је да у Републици Српској не постоји никаква обавеза, тј. закон или
подзаконски акт који налаже да се учесници у саобраћајним незгодама са
задобијеним тешким тјелесним повредама упућују психологу, било од стране
медицинског особља које обрађује повријеђене на лицу мјеста, било од стране
медицинских радника након хоспитализације.
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У складу са тим, за очекивати је и резултат анкете, која показује да 90,6%
испитаника није упућено психологу, 8,2% јесте упућено психологу, а 1,2%
испитаника самоиницијативно је потражило помоћ психолога. Став учесника о томе
да ли је трауматски догађај оставио посљедице на њихово ментално здравље, као и
да ли сматрају да је учесницима у саобраћајним незгодама потребна помоћ
психолога приказани су на дијаграмима испод (Слика 3. и 4.).
100
50

68,2%
17,6%

14,1%

0
да

не

можда

Слика 3. „Сматрате ли да је СН оставила посљедице на ваше ментално здравље?“

60

51,8%
32,9%

40

15,3%

20
0
да

не

можда

Слика 4. „Сматрате ли да је учесницима у СН потребна помоћ психолога?“

Дијаграм (Слика 3.) показује да 12 (14,1%) испитаника сматра да је незгода
оставила посљедице на њихово здравље. Њих 58 (68,2%) сматра да незгода није
оставила посљедице на њихово ментално здравље, а 15 (17,6%) испитаника сматра
да је незгода „можда“ оставила посљедице на њихово ментално здравље. С друге
стране, од укупног броја испитаника само њих 13 (15,3%) сматра да учесницима у
саобраћајним незгодама не треба помоћ психолога. За позитиван одговор одлучила
су се 44 (51,8%) испитаника, док њих 28 (32,9%) сматра да би учесницима у
саобраћајним незгодама можда требала помоћ психолога (Слика 4.).
Овдје је важно примјетити да приближно трећина анкетираних (31,7%) сматра
да је СН у којој су били учесници „оставила“ или „можда оставила“ трага на њихово
психичко стање. Ово је јако велики број ако се узме у обзир структура анкетираних
учесника у СН, гдје се види да је највећи број учесника задобио лакше тјелесне
повреде или су били неповријеђени. Добијени резултат показује да значајан број
учесника осјећа неку врсту психичких посљедица након саобраћајне незгоде у којој
су учествовали. У складу са тим, може се претпоставити да би резултати били још
репрезентативнији када би структура посматраног узорка анкетираних лица
обухватила већи број учесника са тешким тјелесним повредама.
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Табела 1. Дескриптивни подаци за израженост димензија стреса мјерених SCL90-R скалом
Симптоми
N

Min

Max

M

SD

соматизација

85

0,00

3,17

,87

,74

анксиозност

85

0,00

3,10

,74

,65

депресија

85

0,00

2,98

,60

,64

интерперсонална сензитивност

85

0,00

2,89

,61

,63

бијес-хостилност

85

0,00

2,83

,67

,72

опсесивна компулзивност

85

0,00

2,70

,78

,67

параноидна-идеација

85

0,00

2,67

,70

,70

Фобичност

85

0,00

2,00

,47

,56

психотичност

85

0,00

1,90

,36

,51

Имајући у виду да се могући распон оцјена на свим субскалама SCL-90-R креће
између 0 и 4, а да теоријска средња вриједност износи 2, може се закључити да је на
свим субскалама регистрована просјечна вриједност изузетно ниска. Ипак, уочено
је да је за соматизацију регистрована највиша просјечна вриједност (М = 0,87; SD =
,74), а за психотичност најнижа (М = 0,36; SD = ,51). Када се погледају добијене
максималне вриједности, евидентно је да у појединим случајевима ипак постоји
изразито висок ниво изражености одређених симптома.
Даљом анализом помоћу методе ANOVA, утврђено је да не постоји статистички
значајна веза између броја саобраћајних незгода и психопатолошких симптома.
Када је ријеч о врсти учесника, с обзиром на њихову „рањивост“, пјешаци,
бициклисти и мотоциклисти посматрани су као посебна група, у односу на путнике
у моторном возилу. На овај начин уочена је статистички значајна разлика за
симптом „соматизација“ (F(2) = 3,10; p = 0,05).
Анализом везе између степена повреда и симптома стреса, уочена је статистички
значајна разлика само у изражености симптома соматизације (Табела 2.).
Табела 2. Разлике у изражености соматизације у односу на степен повреде
(ANOVA)
Степен повреда

N

M

SD

F

df

p

Теже

11

1,46

0,93

4,71

2

0,012*

Лакше

29

0,85

0,69

Без повреда

45

0,73

0,65

* статистичка значајност p < 0,05

Утврђено је да испитаници који су задобили теже тјелесне повреде имају
значајно израженији симптом соматизације, у односу на испитанике са лакшим
повредама или оне без повреда (F(2) = 4,71; p < 0,05).
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Дакле, са статистичком зачајношћу може се претпоставити да ће се овај симптом
развити код особа које задобију теже тјелесне повреде у саобраћајним незгодама
(Craig A. et al, 2016:9а).
У готово свим психопатолошким симптомима (изузев параноидне идеације и
психотичности) у односу на самопроцјену психичких посљедица узрокованих
саобраћајном незгодом је утврђено постојање статистички значајних разлика
(Табела 3.).
Табела 3. Разлике у изражености симптома у односу на самопроцјену психичких
посљедица (ANOVA)
Симптоми

соматизација

о_к

интерперсонална
сензитивност

депресија

анксиозност

бијес_хостилност

фобичност

* p < 0,05
** p < 0,01

Психичке
посљедице

N

M

SD

F

df

p

да

12

1,44

1,06

5,74

2

0,005**

не

58

0,71

0,59

можда

15

0,99

0,76
5,26

2

0,007**

3,39

2

0,038*

6,58

2

0,002**

11,67

2

0,000**

6,53

2

0,002**

9,17

2

0,000**

да

12

1,25

0,84

не

58

0,64

0,55

можда

15

0,95

0,75

да

12

1,00

0,68

не

58

0,51

0,59

можда

15

0,70

0,66

да

12

1,03

0,82

не

58

0,46

0,54

можда

15

0,71

0,64

да

12

1,44

0,98

не

58

0,57

0,46

можда

15

0,83

0,58

да

12

1,28

0,94

не

58

0,52

0,53

можда

15

0,80

0,93

да

12

1,05

0,69

не

58

0,35

0,43

можда

15

0,47

0,66

Добијени резултати (Тебела 3.) показују да су наведени психопатолошки
симптоми који су регистровани скалом SCL-90-R, најизраженији код особа које
сматрају да имају психичке посљедице након саобраћајне незгоде. Насупрот њима,
најмање су изражени код оних учесника који сматрају да немају посљедице.
Регистроване разлике за све наведене симптоме су статистички значајне.
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У складу са тим, може се закључити да је код испитаника препозната израженија
симптоматологија уколико је има, те да испитаници имају релативно рационалан
увид у своје психичко стање. На основу добијених резултата у посљедњој табели
види се да је 12 испитаника изјавило да има неку врсту психичких посљедица, што
се може повезати са приближно истим бројем анкетираних стварно тешко
повријеђених учесника у саобраћајним незгодама (11). Добијена статистичка
значајност указује на постојање везе озбиљност повреда/самопроцјена психичког
стања и изражености симптома стреса.
4.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

У раду је показано да је најизраженија димензија стреса у готово свим
посматраним случајевима соматизација. Овај симптом је на скали SCL-90-R
дефинисан кроз главобољу, вртоглавицу, болове у грудима, доњем дијелу леђа,
мучнину или неугодан осјећај у стомаку, напетост у мишићима, тешко долажење до
даха, топле и хладне таласе, тупост и боцкања у дијеловима тијела, осјећај „кнедле
у грлу“, као и осјећаје слабости и тежине у дијеловима тијела.
Значајно је напоменути да теже тјелесне повреде код учесника узрокују виши
степен психичких посљедица. Било је за очекивати да ће вриједности на свим
субскалама бити ниске, јер је већина испитаника у саобраћајним незгодама прошла
без повреда или је задобила лакше тјелесне повреде. Уколико би посматрани узорак
обухватио већи број учесника са тежим тјелесним повредама у саобраћајним
незгодама, са великом вјероватноћом би се могле очекивати и више вриједности
свих субскала (нивоа стреса).
Резултати су показали да је већина испитаника свјесна постојања проблема,
уколико он постоји, а то је прва степеница ка његовом ријешавању. Циљ рада је био
да се докаже постојање проблема психичких посљедица код одређене групе
учесника у саобраћајним незгодама, као и да се укаже на проблем због непостојања
обавезног прописаног поступка ријешавања овог проблема. С друге стране,
указивањем на постојање овог проблема, потребно је исти узети у обзир кроз
саставну компоненту трошкова саобраћајних незгода.
Смањењу психичких посљедица учесника у саобраћајним незгодама значајно би
допринјела обавезна мјера која би подразумијевала да се након хоспитализације
повријеђеног лица, критична група учесника (са тежим тјелесним повредама)
упућује на процјену психичких посљедица и по потреби на евентуално даље
лијечење. Данас све већу улогу у области безбједност саобраћаја имају невладина
удружења, која је такође потребно укључити у рад на рјешавању овог и других
проблема из области безбједност саобраћаја.
У наредном периоду планирано је да се ово истраживање унаприједи и прошири,
тако што ће се повећати узорак анкетираних учесника саобраћајних незгода са
тежим посљедицама, али и побољшати анкетни упитник (нпр. раздвојено ће се
посматрати возачи од путника у возилу), при чему ће од великог значаја бити
искуства и резултати добијени овим истраживањем. На основу овако планираног
истраживања било би могуће добити значајније резултате када је у питању веза
тежина посљедица сн/симптоми, врста и тип сн/симптоми, улога
учесника/симптоми…
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ АКТИВНОСТИ ГРАДСКОГ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД У ПРЕВЕНЦИЈИ ПОВРЕДА У САОБРАЋАЈУ
PRESENTATION OF ACTIVITIES OF THE INSTITUTE OF PUBLIC
HEALTH IN THE PREVENTION TRAFFIC INJURIES
В. Ђурић-Трпевски 1, Н. Ковачевић 2, Г. Тамбурковски3, А. Брковић4 , А.
Вучковић5, В. Глишовић6, С. Младеновић Јанковић7
Резиме: Градски завод за јавно здравље Београд, препознајући своју улогу координатора и
промотера јавноздравствених активности на нивоу Београда, планира и реализује активности
које имају за циљ промоцију безбедног понашања и спречавање страдања у саобраћајним
незгодама свих категорија учесника саобраћаја иницирањем мултисекторске и
мултидисциплинарне сарадње и развијањем партнерских односа са локалном заједницом.
Организовани мултисекторски приступ у реализацији активности из области безбедности и
спречавања повреда у саобраћају реализују се континуирано-током целе године, пратећи
Календар јавног здравља, и обележавањем Светског дана сећања на жртве у друмском
саобраћају.Приказ активности: У сарадњи са Секретаријатом за образовање и дечју заштиту
предавања за запослене и родитеље у предшколским установама на територији Београда. У
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сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја предавања и радионице за децу у
београдским основним школама. Креирање и дистрибуција здравствено-пропагандног
материјала. Координација и јачање међусекторске сарадње на средњошколском нивоу и
подршка вршњачкој едукацији као начину за реализацију сарадње. Резултати сарадње са
средњим стручним школама чији образовни профили подразумевају стицање знања о
безбедности саобраћаја, као и пружање прве помоћи и правовремено реаговање у случајевима
саобраћајних незгода-приказ одржаних предавања са демонстрацијом вештина.
Кључне речи: координација, међусекторска сарадња, превенција, вршњачка едукација,
демонстрација вештина, прва помоћ
Abstract: Institute of Public Health of Belgrade, recognizing its role as coordinator and promoter
of public health activities in Belgrade, plans and carries out activities aimed at promoting safe
behavior and prevent starvation in road accidents in all categories of road users by initiating a multisectoral and multi-disciplinary cooperation and developing partnerships with local community.
Organized a multi-sectoral approach to the implementation of activities in the field of security and
the prevention of road traffic injury-implemented continuously throughout the year, following the
calendar of public health, and marking the World Day of Remembrance for the victims of road
traffic. In cooperation with the Secretariat for Education and Child Protection classes for employees
and parents in preschools in Belgrade. In cooperation with the Road Traffic Safety Agency lectures
and workshops for children in primary schools Belgrade. Creating and distributing health promotion
materials. Coordination and strengthening of inter-sectoral cooperation at the secondary level and
support peer education as a means for the realization of cooperation. Results of cooperation with
vocational schools whose educational profiles include the acquisition of knowledge about traffic
safety, as well as providing first aid and timely response in case of accidents-show held lectures with
demonstrations of skills.
Keywords: coordination, intersectoral collaboration, prevention, education, skills demonstrations,
first aid

1.

УВОД

Саобраћајни трауматизам са својим последицама, односно високом стопом
смртности, повређивања и последичним инвалидитетом представља оптерећење
целог друштва, не само система здравствене заштите.
Последице повређивања утичу на све нивое друштвене заједнице: од жртава
повређивања, преко породице, здравственог система, па до друштва у целини.
У креирању и спровођењу превентивних мера из области безбедности саобраћаја
које предводе други сектори, јавно здравствене институције су значајан партнер са
саветодавном улогом, како због искуства у примени добрих пракси превенције, тако
и због поседовања капацитета за праћење и сузбијање проблема трауматизма.
Градски завод за јавно здравље Београд прати позитивна искуства осталих
земаља усмерених на превенцију саобраћајног трауматизма која показују да се
најбољи резултати постижу применом превентивних мера на локалном нивоу
креирањем безбедне локалне заједнице.
Рад има за циљ да укаже на значај и улогу локалне самоуправе у превентивним
активностима у области саобраћајног трауматизма, имајући у виду и одреднице
закона о јавном здрављу, при чему друштвена брига за јавно здравље на нивоу
локалне самоуправе подразумева примену мера које обезбеђују реализацију
активности у областима деловања јавног здравља усмерених на превенцију повреда
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у саобраћају, а које су у интересу становништва које борави на територији јединице
локалне самоуправе.
Иако досадашња искуства у примени мера превенције потврђују да превентивно
деловање значајно утиче на снижење учесталости повређивања у саобраћају, овом
важном аспекту се још увек не посвећује довољна пажња.
1.1.

Стање безбедности саобраћаја у Републици Србији

Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја о броју саобраћајних незгода
и њихових последица (Статистички извештај о стању безбедности саобраћаја у
Републици Србији у 2015. години), у току 2015. године број саобраћајних незгода
са погинулим лицима је повећан за 15,1% у односу на 2014. годину, а број незгода
са повређеним лицима за 4,3%. Посматрајући последице саобраћајних незгода, број
погинулих лица повећан је за 11,8% или 63 више погинулих, број тешко повређених
лица за 5,3% или 173, више тешко повређених и лако повређених лица за 8% или
1175 више лако повређених.
Трауматизам из дана у дан расте остављајући последице у виду изгубљених
живота. Последице саобраћајног трауматизма су дуготрајне, често фаталне, и
захтевају хитно и одлучно реаговање свих сектора друштва у циљу спречавања
губитка бројних живота, спречавања секундарног трауматизма, и побољшања
квалитета живота након саобраћајних незгода са тежим врстама повреда.
Број погинулих на лицу места у саобраћајним незгодама, као и број лица
преминулих у периоду од 30 дана од последица саобраћајне незгоде се у 2015.
години у односу на 2014. годину повећао (Графикон 1)

Слика 1. Број погинулих лица у саобраћајним незгодама

Заједничко деловање свих субјеката у локалној и широј заједници усмерено на
креирање и праћење спровођења ефикасних мера на нивоу како примарне, тако и
секундарне и терцијарне превенције повреда може значајно утицати на смањење
броја погинулих, и лица умрлих од последица саобраћајне незгоде.
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Број лако и тешко повређених лица се у 2015. години у односу на број у 2014.
години повећао (Графикон 2).

Слика 1. Број повређених лица у саобраћајним незгодама

Подизање нивоа свести становништва о значају безбедног понашања у
саобраћају, као и поседовање знања и вештина о начину правилног реаговања у
случају саобраћајних незгода, може утицати да се број тешко и лако повређених
лица у саобраћајним незгодама спречи или значајно смањи.
Табела 1. Последице саобраћајних незгода у зависности од старосне категорије
учесника у саобраћају и својства учешћа у саобраћају:
Године старости

Укупно
НАСТ

Возачи

Пешаци

Путници

до 7 година

570

ПОГ
0

ТТП
2

ЛТП
8

ПОГ
1

ТТП
25

ЛТП
121

ПОГ
7

ТТП
35

ЛТП
368

8-14

909

0

38

144

3

56

265

3

49

349

15-18

987

4

64

201

2

48

195

7

66

400

19-25

2992

39

221

1206

7

43

215

25

153

1078

26-30

2173

22

165

1134

3

29

123

5

73

617

31-35

2080

27

178

1143

4

30

97

10

51

538

36-45

3355

48

301

1819

7

56

178

12

111

822

46-55

2659

57

281

1193

17

92

207

15

127

665

56-64

2123

51

225

831

36

313

209

11

140

483

65 и више

2073

78

243

532

78

283

361

20

125

350

УКУПНО

19921

326

1718

8211

158

793

1971

115

930

5670

Правилан начин збрињавања повреда започет на месту повређивања, уз
поступање по јединственој доктрини коју познају и у стању су да примене сви
учесници у саобраћају, може помоћи да правилно и правовремено пружање прве
помоћи повређенима буде корисна почетна фаза на коју ће се настављати сваки
наредни корак у збрињавању лако и/или тешко повређених особа.
Све генерације становника су учесници у саобраћају, а самим тим и
потенцијални учесници саобраћајних незгода, без обзира на припадност старосној
групи, или својство учешћа у саобраћају (Табела 1)
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Делотворност планираних акција и интервенција из области превенције
саобраћајног трауматизма зависе од карактеристика сваке категорије становника
која учествује у саобраћају. Познавање специфичности сваког животног доба
омогућава планирање интервенција у складу са типичним психофизичким
особинама циљане старосне категорије, јер оне утичу и на понашање у саобраћају.
Са јавноздравственог аспекта деца и млади су у фокусу пажње, јер представљају
посебно рањиву категорију учесника у саобраћају. Последице повреда деце и
младих су посебно значајне, како са медицинског, тако и са социолошког, и
економског аспекта јер доводе до физичких и психичких промена, а могућност од
појаве раног инвалидитета је повећана. Усвајање и примена свих правила безбедног
понашања припадника ове популационе групе је посебно важна, а о значају
безбедног понашања у саобраћају информишу се
и родитељи/старатељи,
наставници, од којих деца и млади уче све облике поступања у саобраћајним
ситуацијама, а који и сами припадају категорији корисника саобраћаја са свим
ризицима од повређивања.
Узимајући у обзир чињеницу да саобраћајни трауматизам носи озбиљне
последице по друштвену заједницу и здравље људи без обзира на старосну
категорију, Светска здравствена организација је предложила покретање „Декаде
акције за безбедност саобраћаја на путевима у периоду 2011-2020. године“, у циљу
смањења броја повређених и погинулих у друмском саобраћају спровођењем
различитих активности на националном, регионалном и глобалном нивоу.
Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација број 64/255 од 02. марта
2010. године у Женеви одржана је Генерална конференција Уједињених нација на
којој је званично промовисан овај датум као почетак заједничких активности свих
земаља чланица на смањењу броја погинулих и повређених у саобраћајним
незгодама.
Градски завод за јавно здравље Београд спроводи континуиране активности на
превенцији саобраћајног трауматизма, са циљем да се едукацијом популације и
афирмацијом безбедног понашања саобраћајни трауматизам и последице које носи
редукују или потпуно спрече.
Препознајући своју улогу координатора и промотера јавно здравствених
активности на нивоу Београда, Градски завод за јавно здравље Београд планира и
реализује активности које имају за циљ промоцију безбедног понашања и
спречавање страдања у саобраћајним незгодама свих категорија учесника
саобраћаја. На тај начин се иницирањем мултисекторске и мултидисциплинарне
сарадње и развијањем партнерских односа у локалној заједници активности
спроводе континуирано током целе године, пратећи Календар јавног здравља.
2.

ОПИС СПРОВЕДЕНИХ ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ

У сарадњи са Секретаријатом за образовање и дечју заштиту у предшколским
установама на територији Београда реализована су предавања намењена
запосленима у предшколским установама и родитељима/старатељима деце на тему:
„Безбедно понашање у саобраћају“.
Циљ предавања је информисање запослених и родитеља/старатеља о начинима
безбедног учешћа у саобраћају, где је посебан акценат стављен на понашање на
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тротоару, прелазак преко коловоза, пешачког прелаза, коришћење ауто седишта и
појасева, вожња бициклом.
Категорија одраслих особа које брину о деци је од посебног значаја, јер од
њиховог понашања у саобраћајним ситуацијама зависи и квалитет развоја
саобраћајне културе код деце.
Метод рада: предавање са приказивањем филма и дискусијом.
Наставни материјал: презентација
Област безбедности саобраћаја коју ова активност покрива: одрасли пешаци,
деца пешаци, возачи и сувозачи.
У периоду од септембра до фебруара 2017. године, у 17 предшколских установа
предавањима је присуствовало 153 родитеља и 200 запослених.
Градски завод за јавно здравље Београд прати реализацију активности на тему
понашање у саобраћају које спроводе медицинске сестре и васпитачи у раду са
децом предшколског узраста у оквиру редовног здравствено васпитног рада у
предшколским установама на територији Београда.
У сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја одржана су предавања и
креативне радионице у основним школама намењена ученицима петог, шестог,
седмог и осмог разреда. Предавања и радионице су прилагођене узрасту, садржајно
прате програм предмета Техничко и информатичко образовање које наставним
планом предвиђа стицање знања из области саобраћаја. Теме предавања су:
„Безбедност у саобраћају“и „Превенција злоупотребе алкохола“ за ученике V- VIII
разреда.
Кључни аспект предавања „Безбедност у саобраћају“ је информисање ученика о
мерама које можемо предузети да би били безбедни у саобраћају, као и процена
поступака и понашања ученика у саобраћају.
Циљ активности са децом основношколског узраста је усвајање и примена свих
правила безбедног понашања у саобраћају.
У фокусу предавања су области које се тичу безбедног понашања на путевимапреузимање одговорности за сопствену безбедност, најчешћи узроци саобраћајних
незгода са посебним освртом на утицај брзине, прелазак коловоза, водич за
бициклисте, употреба сигурносног појаса, улазак и излазак из аутобуса, употреба
психоактивних супстанци, мобилних телефона.
Метод рада: радионице са демонстрацијом животних ситуација, приказивањем
филма и дискусијом.
Наставни материјал: Тест за полагање пешачког испита, презентација
Област безбедности саобраћаја коју ова активност покрива: деца возачи, деца
сувозачи, деца путници, деца пешаци.
Предавање „Превенција злоупотребе алкохола“ има за циљ превенцију
конзумирања алкохола у млађој популацији, правовременим усвајањем адекватних
информација које се тичу овог глобалног проблема.
Садржај ове едукативне презентације: особености алкохолизма код младих,
фактори који доводе до ризика од злоупотребе алкохола, краткотрајни и дуготрајни
ефекти алкохола, како препознати особу у алкохолисаном стању.
Посебан акценат је стављен на разумевање утицаја вршњака, вештине одолевања
вршњачком утицају, као и позитивне и негативне последице утицаја вршњака.
Метод рада: предавање, радионице са дискусијом
Наставни материјал: Квиз „Шта знаш о алкохолу-истине и заблуде“,
презентација.
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Област безбедности саобраћаја коју ова активност покрива: деца возачи, деца
сувозачи, деца путници, деца пешаци.
У периоду од јануара до јуна 2016. године предавањима је присуствовало 160
ученика.

Градски завод за јавно здравље Београд је креирао различите едукативне материјале
који су се користили у здравствено васпитном раду.

Градски завод за јавно здравље Београд покренуо је иницијативу да се, у сарадњи
са Црвеним крстом Београд, Светски дан сећања на жртве саобраћајних незгода
обележи пружањем подршке вршњачкој едукацији и јачањем сарадње између
средњих школа чији образовни профили подразумевају стицање знања о
безбедности саобраћаја, као и пружање прве помоћи и правовремено реаговање у
случајевима саобраћајних незгода.
Овај значајан датум се 2016. године обележавао под слоганом: „Акције од
виталног значаја после саобраћајне незгоде: медицинска нега, истрага, правда!“
Тема је одговор на позив Глобалног плана декаде акције за безбедност на
путевима 2011-2020, који се односи на увођење неопходних мера за побољшање
одговора на саобраћајне незгоде.
Циљ активности: спречавање саобраћајног трауматизма подизањем свести о
значају безбедног понашања у саобраћају, и одржавањем обуке за правилно
реаговање у случају саобраћајних незгода.
Тим поводом, одабрани ученици из Медицинске школе „Надежда Петровић“ из
Земуна и Саобраћајно-техничке школе Земун припремили су предавање са
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демонстрацијом вештина, намењено њиховим вршњацима другим средњим
школама.
С обзиром да су ученици овог годишта (15-18 година) активни учесници у
саобраћају (пешаци, путници у градском превозу, бициклисти, возачи, сувозачи..),
у фокусу предавања је познавање и поштовање саобраћајних правила, ношење
заштитне опреме, везивање сигурносног појаса, начин реаговања у небезбедним
ситуацијама, пружање прве помоћи у случају саобраћајних незгода.
Метод рада: презентација са приказивањем филмова и дискусијом,
демонстрација животне ситуације
Наставни материјал: презентација, комплет за пружање прве помоћи, материјал
за реалистични приказ повреда.
Област безбедности саобраћаја коју ова активност покрива: сви учесници у
саобраћају без обзира на својство учешћа и старосну категорију.
У периоду од децембра 2016-јануара 2017. године одржано је шест предавања
са приказом вештина у пет средњих школа. Предавању је присуствовало 300
ученика.
Након одржаних предавања у првом полугодишту, у циљу евалуације
активности и предлога за унапређење даљег рада у школама, организован је
састанак коме су присуствовали вршњачки едукатори, представници школа у
којима је предавање одржано, наставници и представници Градског завода за јавно
здравље Београд.
Планиране активности за унапређење рада у средњим школама подразумевају
евалуацију успешности спроведених програма едукације, где би се од наредног
полугодишта, поред квантитативних, увели и квалитативни показатељи успешности
(евалуациони упитник и тест знања за праћење нивоа знања пре и после вршњачке
едукације)
Планиране активности за наредни период:
Припрема предавања са животном демонстрацијом и реалистичним приказом
саобраћајне незгоде на полигону Саобраћајно-техничке школе Земун поводом
обележавања Недеље превенције повреда у саобраћају (четврта недеља априла)
Едукативне активности у средњим школама се настављају у другом
полугодишту
3.

ЗАКЉУЧАК

Предност превентивних програма који се спроводе у локалној заједници уз
партиципацију свих партнера огледа се у релативној хомогености групе по
критеријуму узраста, нивоа образовања и интересовања, што отвара могућност
лакшег формирања партнерске мреже окупљене око истог циља која због поменутих
подударности лакше реализује испланиране активности.
Изазови у спровођењу превентивних програма у локалној заједници су
непостојање континуитета у спровођењу активности које би водиле бољем
упознавању заједнице, и отвориле могућност прилагођавања програмских
активности њеним специфичностима. Повремене или једнократне посете немају
потребну снагу да створе довољно ангажовани социјални капитал који циљ и тему
програма превенције саобраћајног трауматизма чини „увек актуелном“.
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Смањена је могућност стварања дугорочног партнерства као предуслова
успешности у спровођењу програма, јер је такав исход последица континуитета
сарадње.
Организован и системски приступ уз развијену мултисекторску и
мултидисциплинарну сарадњу на превенцији повређивања може у великој мери да
редукује овај озбиљан проблем и да умањи његове социјалне, здравствене и
економске последице. Активности промоције здравља у локалној заједници уз
примену партиципаторног приступа су један од делотворних приступа у превенцији
повреда у саобраћају.
4.
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VREMENSKO ODREĐENJE UTICAJA DOPUNSKE OBUKE VOZAČA
SA PROBNOM VOZAČKOM DOZVOLOM NA BEZBEDNOST
SAOBRAĆAJA
IMPACT TIME FRAMING OF ADDITIONAL TRAINING DRIVERS
WITH TEST DRIVER`S LICENCE ON ROAD SAFETY
Blagoje Milinić1, Mladen Alvirović2, Boban Milinković3,
Dragoslav Kukić4, Jelena Milošević5
Rezime Dopunska obuka vozača sa probnom vozačkom dozvolom značajno doprinosi
njihovom odgovornijem, bezbednijem i tolerantnijem ponašanju u saobraćaju. Vozači koji završe
dopunsku obuku bezbedne vožnje manje učestvuju u saobraćajnim nezgodama i ređe čine
saobraćajne prekršaje. Neosporna je korelacija dopunske obuke, stavova i ponašanja vozača i
bezbednosti saobraćaja. Međutim, istraživanja ukazuju da mladi vozači, po protoku određenog
vremena, sticanjem izvesne rutine, počinju da voze smelije, lakomislenije i rizičnije uz manje
poštovanje saobraćajnih propisa. Na navedenim postavkama, istraživano je da li su i vozači koji su
završili dopunsku obuku u vreme važenja probne vozačke dozvole podložni navedenim promenama
u ponašanju i u kom periodu vozačkog iskustva. Svrha istraživanja je prepoznavanje perioda, posle
završene dopunske obuke, u kome vozači postaju manje disciplinovani i voze više rizično.
Prepoznavanje ovog perioda važno je radi što bezbolnijeg prevazilaženja.
Ključne reči: mladi vozač, probna vozačka dozvola, dopunska obuka, bezbednost saobraćaja.
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VREMENSKO ODREĐENJE UTICAJA DOPUNSKE OBUKE VOZAČA SA PROBNOM VOZAČKOM
DOZVOLOM NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Abstract: Additional training drivers with test driver`s license contributes significantly to their more
responsible, safer and more tolerant behavior in traffic. Drivers who complete the additional training
are less involved in traffic accidents and rarely do traffic violations. Corelation between additional
training, attitudes, drivers behavior and road safety is undeniable. However, studies shows that
novice drivers, after a certain time of pass, acquisitioned with certain routines, start to drive more
courages, with more risk and more careless with less respect for traffic regulations. Upon mentioned
propositions, investigation was conducted whether drivers who have completed additional training
at the time of validity of test driver's license were subject to mentioned changes in behavior and in
what period of driving experience. The purpose of the study is to identify a period after completion
of the additional training, in which drivers become less disciplined and drive with more risk. The
importance of recognition of this period is to more painlessly overcome.
Keywords: novice driver, test driver's license, additional training, road safety

1.

UVOD

U praksi se jasno iskazuje problem da li mlade vozače, kao i vozače sa određenim
vozačkim iskustvom prepustiti „same sebi“ da u okviru svojih viđenja, nahođenja i rizika
učestvuju u saobraćaju ili napraviti „prostor“ za sve one koji smatraju da im je potrebna
dopunska obuka bezbedne vožnje. Rešavanje ovog problema moguće je praćenjem i
unapređivanjem postojeće prakse osposobljavanja kandidata za vozače, preispitivanjem
kompetencije, ograničenja i obaveza vozača sa PVD, razvijanjem spektra dopunske obuke
vozača kroz treninge bezbedne vožnje. Na navedenim postavkama, 2014. godine, započeta
je realizacija projekta dopunske obuke vozača sa probnom vozačkom dozvolom kategorije
„B“ /u daljem tekstu PVD/. Dopunska obuka je realizovana u Nacionalnoj vozačkoj
akademiji u Beogradu /u daljem tekstu NAVAK/, uz organizacionu podršku Ministarstva
unutrašnjih poslova / u daljem tekstu MUP/, u drugoj polovini 2014. godine, po projektima
„1000 mladih vozača“ i „Život za mlade vozače“. Početna istraživanja ukazala su da
vozači koji su prošli dopunsku obuku, koristeći stečena znanja i veštine, postaju više
svesni zahteva u saobraćaju, saobraćajnih situacija, rizika i svojih sposobnosti, zbog čega
voze opreznije i sigurnije. Međutim, postavlja se pitanje koliko dugo traju pozitivni efekti
dopunske obuke. Istraživanja ukazuju da mladi vozači posle početne opreznije vožnje,
sticanjem izvesne rutine počinju da voze smelije i opuštenije što ih češće uvodi u
konfliktne situacije u saobraćaju. Očekivanja su da će i vozači koji su prošli dopunsku
obuku, posle protoka određenog vremena, podržani stečenim iskustvom, uticajem
okruženja i drugih vozača, početi da voze smelije, lakomislenije i rizičnije, sve do
izazivanja ozbiljnih konfliktnih situacija iz kojih će izvlačiti određene pouke. Postavlja
se pitanje, posle dopunske obuke, koliko dugo traju efekti obuke i posle kog perioda dolazi
do „opuštanja vozača“ što ih uvodi u rizičnije ponašanje u saobraćaju. Istraživanja na ovu
temu nisu poznata, u našoj praksi, što je izvesno ograničenje u ovom radu. U radu je dato
početno istraživanje, ponašanja vozača kroz kvartalne vremenske periode, posle dopunske
obuke, sa osnovnom svrhom da se blagovremeno prepozna period „opuštanja“, posle
završene dopunske obuke, radi njegovog prevazilaženja sa što manje nebezbednih
posledica. Kao jedno od mogućih rešenja su povremeni treninzi bezbedne vožnje ili
kondiciranje vožnje kao oblici dopunske obuke.
Za vozače koji su PVD kategorije „B“ stekli 2014. godine, u radu su analizirani podaci
o učešću u saobraćajnim nezgodama /u daljem tekstu SN/, podaci o SN koje su izazvali i
podaci o procesuiranim saobraćajnim prekršajima, za vreme od 1.1.2015. do 30.9.2016.
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godine. Izvor podataka je Jedinstveni informacioni sistem /u daljem tekstu JIS/ MUP-a.
Podaci su analizirani po tromesečnim vremenskim periodima /u daljem tekstu kvartalno/.
Rezultati istraživanja treba da doprinesu testiranju hipoteze da se protokom vremena
vozači ponašaju rizičnije u odnosu na period neposredno posle dopunske obuke.
2.

METODOLOŠKI OKVIR ISTRAŽIVANJA SA KONCEPTOM OBUKE

Problem istraživanja. Bezbednosti mladih vozača, potreba, uticaj i ograničenja
dopunske obuke – treninga bezbedne vožnje.
Predmet istraživanja. Učešće i izazivanje SN i saobraćajnih prekršaja, po kvartalnim
periodima, vozača koji su PVD stekli 2014. godine i završili dopunsku obuku.
Ciljevi istraživanja. Evaluacija dopunske obuke vozača po vremenskim periodima.
Prepoznavanje perioda kada ovi vozači postaju manje bezbedni. Pomoć u što bezbolnijem
prevazilaženju tog perioda.
Obim, prostor i vreme istraživanja. Izvor podataka je Jedinstveni informacioni
sistem /u daljem tekstu JIS/ MUP-a. Podaci su analizirani za 640 vozača koji su 2014.
godine stekli PVD i prošli dopunsku obuku u NAVAK-u. Istraživanjem je obuhvaćen
period od 1.1.2015. do 30.9. 2016. godine, po tromesečnim periodima / u daljem tekstu
kvartali/.
Obeležja uzorka. Zajednička obeležja kontrolne grupe: starosna dob /u pitanju su
mladi ljudi/, teritorijalna pripadnost tj. prebivalište /teritorija cele Srbije 27 gradova i
opština/, period sticanja probne vozačke dozvole /tokom 2014.godine/, kategorija vozačke
dozvole „B“, period praćenja njihovog ponašanja u saobraćaju /1.1.2015-30.9.2016.
godine/. Nezavisne varijable su dopunska obuka i vremenski periodi. Zavisne varijable su
učešće u saobraćajnim nezgodama, izazivanje SN, težina posledica SN i saobraćajni
prekršaji.
Metode i ograničenja. U istraživanju su korišćene metode: analize sadržaja,
statističke obrade i studije slučaja. Ograničenja su vezana za mali broj registrovanih SN i
prekršaja u kojima su učesnici vozači koji su prošli dopunsku obuku. Malobrojna stručna
istraživanja na temu trajanje efekata dopunske obuke vozača sa PVD.
Koncept i principi dopunske obuke. Realizacija projekta dopunske obuke vozača sa
PVD, pod nazivom „1000 mladih vozača“, započeta je u drugoj polovini 2014. godine u
NAVAK-u, uz organizacionu podršku MUP-a. Obuka je sprovođena na principima
dobrovoljnosti, besplatnosti i dostupnosti za polaznike i održivosti projekta. Program
obuke, sačinjen je na analizama: zahteva savremenog saobraćaja, stavova i ponašanja
vozača, sadržaja i propusta u obuci kandidata za vozače, pokazatelja nebezbednih i
problematičnih ponašanja vozača sa PVD i mladih vozača, stavova stručne javnosti,
prakse dopunske obuke vozača u drugim zemljama. Stručnost, očiglednost, povezanost
teorije i praktične obuke, sistematičnost, individualizacija, razumevanje i svesnost za
svaku aktivnost su principi na kojima je realizovana jednodnevna obuka od sedam časova
sa grupama od 6-8 polaznika. Modifikovana predavanja i pripreme za vežbe realizovane
su kroz grupne oblike, dok su individualni oblici obuke bili zastupljeni u demonstracijama,
simulacijama i praktičnim vežbama. U obuci su korišćena savremena nastavna sredstvima,
simulatori i kompletno opremljena školska vozila po principu jedan vozač – jedno vozilo.
Praktične vežbe: položaj za upravljačem i tehnike upravljanja u 5 faza, kočenje u paničnoj
situaciji, određenje brzine i vremena reakcije na zaustavni put, izbegavanje prepreka bez
i sa kočenjem, uticaj agresivne vožnje na bezbedno kretanje vozilom, kočenje na suvom,
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mokrom i klizavom kolovozu, defanzivna vožnja, izvođene su pri brzinama do 100 km/h,
na suvoj, mokroj i klizavoj podlozi. Efekti korišćenja sistema pasivne zaštite bezbednosti
uvežbavani su na simulatorima čeonog sudara i bočnog prevrtanja. Primena navedenih
principa, metoda i tehnika, uz stručno osposobljene i licencirane trenera bezbedne vožnje
i predavače teorijske obuke, doprinela je visokoj motivaciji polaznika, boljem
razumevanju i prihvatanju ponuđenih znanja i veština. Uz dodatna znanja i praktične
veštine upravljanja vozilom u složenijim saobraćajnim situacijama, kod polaznika obuke
pobuđivana je odgovornost, razvijan osećaj prepoznavanja opasnosti i rizika u saobraćaju,
uspostavljan realniji odnos između samopouzdanja i psihofizičke sposobnosti, pokretani
procesi koji menjaju navike i stavove o bezbednoj vožnji (Lipovac et al, 2014:70-74).
3.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Istraživanjem su obuhvaćeni vozači koji su PVD stekli 2014. godine i koji su iste
godine pohađali trening dopunske obuke – njih ukupno 640. Ponašanje ovih vozača
praćeno je tokom 2015. godine i prvih devet meseci 2016. godine, po kvartalnim
vremenskim periodima, kroz učešće u SN, izazivanje SN i otkrivene saobraćajne
prekršaje. Podaci o vozačima, SN i prekršajima preuzeti su iz JIS- a, MUP-a.
3.1.

Učešće u saobraćajnim nezgodama i izazivanje saobraćajnih nezgoda

U Tabeli 1 prikazani su podaci o SN i posledicama za period od 1.1.2015. do
30.9.2016.godine, za vozače koji su PVD stekli 2014. godine i koji su pohađali dopunsku
obuku.
Tabela 1. Broj SN i posledica SN u kojima su učestvovali i koje su izazvali vozači koji su
PVD stekli 2014. godine i završili dopunsku obuku
Saobraćajne nezgode

Posledice

Vozači

Broj
vozača

Učestvovali u SN

640

31

12

0

12

19

16

Izazvali SN

640

18

5

0

5

13

9

Uk.
SN

SN
SN
NAST POG

SN
SN MŠ NAST POG
POV

POV

TTP

LTP

0

16

1

15

0

9

1

8

U posmatranom periodu, vozači koji su PVD stekli 2014. godine i koji su pohađali
dopunsku obuku, učestvovali su u ukupno 31. saobraćajnoj nezgodi, od kojih je 19 sa samo
materijalnom štetom, 12 sa povređenim licima. Ovi vozači nisu učestvovali u SN sa
poginulim licima. U SN u kojima su učestvovali lakše je povređeno 15 i teže 1. lice. Prema
policijskim izveštajima od 31. SN, ovi vozači izazvali su 18 SN6, od kojih 13 sa m.š. i 5
sa povređenim licima u kojima je 8 lica lakše i 1. lice teže povređeno.

6
Pojam “izazvali saobraćajnu nezgodu”, preuzet je iz policijske metodologije praćenja SN. Pojam obuhvata
početna saznanja - osnove sumnje o izazivanju SN i ne opredeljuje krivičnu ni prekršajnu odgovornost.
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3.2.

Analiza trenda saobraćajnih nezgoda u sedam kvartala, u periodu
od 1. januara 2015. godina do 30. septembra 2016. godine

Kako bi se stekao uvid u trend broja SN i njihovih posledica, izvršena je analiza SN i
posledica po kvartalima, i to SN u kojima su učestvovali i SN koje su izazvali vozači koji
su PVD stekli 2014. godine i koji su prošli dopunsku obuku.
U Tabeli 2 i na Slikama 1 i 2 prikazan je raspodela SN po vršiti, posledicama i težini
posledica.
Tabela 2. Broj SN i posledica SN u kojima su učestvovali vozači koji su PVD
dobili 2014. godine i koji su prošli dopunsku obuku, po kvartalima
Period
kvartala

Uk.
SN
SN
SN
SN
NAST
NAST
MŠ
(%)
(%)

Obuk Uk.
a
SN

Ukupno
I - III 2015.

DA
DA

31
2

100%
6%

12
0

100%
0%

19
2

SN
MŠ
(%)

POG

100%
11%

0
0

100%
-

1
0

100%
0%

15
0

POG
TTP
LTP
TTP
LTP
(%)
(%)
(%)
100%
0%

IV - VI 2015.

DA

2

6%

1

8%

1

5%

0

-

0

0%

1

7%

VII - IX 2015.

DA

7

23%

3

25%

4

21%

0

-

0

0%

5

33%

X - XII 2015.

DA

6

19%

3

25%

3

16%

0

-

0

0%

4

27%

I - III 2016.

DA

5

16%

2

17%

3

16%

0

-

0

0%

2

13%

IV - VI 2016.

DA

3

10%

2

17%

1

5%

0

-

0

0%

3

20%

VII - IX 2016.

DA

6

19%

1

8%

5

26%

0

-

1

100%

0

0%

Praćenjem učestalosti SN po kvartalnim vremenskim periodima (Tabela 2), uočavaju
se određena odstupanja koja su posledica sezonskih vremenskih uticaja. Međutim izvesno
je da je broj SN u prva tri kvartala 2016 godine veći nego u prva tri kvartala 2015. godine
(14:11).
30%

25%

25%

23%

20%

6%
0%
I - III 2015.

17%

17%
19%

16%

16%

8%

11%

5%

0%

19%

21%

15%

10%

26%

25%

16%

10%

8%

6%
5%

5%
IV - VI 2015. VII - IX 2015. X - XII 2015.

Uk. SN (%)

I - III 2016.

SN NAST (%)

IV - VI 2016. VII - IX 2016.

SN MŠ (%)

Slika 1. Procentualna zastupljenost po kvartalima ukupnog broja SN, SN sa nastradalim licima i
SN sa materijalnom štetom. *Velike amplitude procentualno prikazanih uvećanja ili umanjenja
posledica su malog broja SN i saobraćajnih prekršaja, kao i malog broja ispitanika
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U saobraćajnim nezgodama samo sa materijalnom štetom, istraživana grupa vozača, u
sedmom kvartalu učestvovala je u većem broju SN u odnosu na prvi i ostale kvartale. U
ukupnom broju SN vozači su češće učestvovali u sedmom u odnosu na prvi kvartal posle
dopunske obuke.
120%

100%

100%
80%
60%
33%

40%
20%
0%

7%

0% 0%
0%
I - III 2015.

0%

27%

0%

0%

0%
0%
0%
IV - VI 2015. VII - IX 2015. X - XII 2015.

POG (%)

20%

13%
0%
0%
I - III 2016.

0%

0%

0%
0%
IV - VI 2016. VII - IX 2016.

TTP (%)

LTP (%)

Slika 2. Procentualna zastupljenost po kvartalima broja POG lica, TTP i LTP iz SN u kojima su
učestvovali vozači koji su PVD dobili 2014. godine i koji su prošli dopunsku obuku. *Velike
amplitude procentualno prikazanih uvećanja ili umanjenja posledica su malog broja SN i
prekršaja, kao i malog broja ispitanika.

U periodu od sedam kvartala samo jedno lice je zadobilo TTP i to u sedmom kvartalu.
U tabeli 3 i na slikama 3 i 4, prikazani su broj i procentualna zastupljenost SN koje su
izazvali vozači koji su PVD stekli 2014. godine i koji su pohađali dopunsku obuku, po
vrstama, kao i raspodela prema težini posledica.
Tabela 3. Broj SN i posledica SN u kojima su izazivači bili vozači koji su PVD
dobili 2014. godine i koji su prošli dopunsku obuku, po kvartalima
Period
kvartala

SN
Uk. Uk. SN SN
SN MŠ
NAST SN MŠ
POG
SN (%) NAST
(%)
(%)

POG
(%)

TTP

TTP
(%)

LTP

LTP
(%)

Ukupno

18 100%

5

100%

13

100%

0

100%

1

100%

8

100%

I - III 2015.

2

11%

0

0%

2

15%

0

-

0

0%

0

0%

IV - VI 2015.

1

6%

0

0%

1

8%

0

-

0

0%

0

0%

VII - IX 2015. 4

22%

1

20%

3

23%

0

-

0

0%

3

38%

X - XII 2015.

3

17%

2

40%

1

8%

0

-

0

0%

3

38%

I - III 2016.

2

11%

0

0%

2

15%

0

-

0

0%

0

0%

IV - VI 2016.

1

6%

1

20%

0

0%

0

-

0

0%

2

25%

VII - IX 2016. 5

28%

1

20%

4

31%

0

-

1

100%

0

0%

Iz tabele 3, uočava se da su vozači sa završenom dopunskom obukom izazvali duplo veći
broj saobraćajnih nezgoda u sedmom u odnosu na prvi kvartal (4:2).
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6% 8%
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20%

17%

15%
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11%

20%

6%
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IV - VI 2015.

VII - IX 2015. X - XII 2015.
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I - III 2016.
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0%

IV - VI 2016.

VII - IX 2016.

SN MŠ (%)

Slika 3. Procentualna zastupljenost po kvartalima ukupnog broja SN-a, SN sa nas. licima i SN sa
mate. štetom koje su izazvali vozači koji su PVD dobili 2014. godine i koji su prošli dopunsku
obuku. *Velike amplitude procentualno prikazanih uvećanja ili umanjenja posledica su malog
broja SN i prekršaja, kao i malog broja ispitanika.
Trend raspodele saobraćajnih nezgoda po težini posledica ukazuje da su u sedmom u odnosu na
ostale kvartale vozači izazvali najveći broj SN, kao i SN samo sa materijalnom štetom. Takođe,
uočava se da su u četvrtom kvartalu vozači izazvali najveći broj SN sa nastradalim licima. Zbog
malog broja SN, ukupno dve, teško je izvući zaključak da je ovaj kvartal u odnosu na druge
kvartale bio više rizičan, posebno kada se sagledaju i druge SN koje su izazvali ovi vozači.
120%

100%

100%
80%
60%

38%

38%

40%
20%
0%

25%

0%0%
0%
I - III 2015.

0% 0%

0%

0%

0%
0%
0%
IV - VI 2015. VII - IX 2015. X - XII 2015.

0%0%
0%
I - III 2016.

0%

0%

0%
0%
IV - VI 2016. VII - IX 2016.

-20%
POG (%)

TTP (%)

LTP (%)

Slika 4. Procentualna zastupljenost po kvartalima broja POG lica, TTP i LTP iz SN koje su
izazvali vozači koji su PVD dobili 2014. godine i koji su prošli dopunsku obuku. * Velike
amplitude procentualno prikazanih uvećanja ili umanjenja posledica su malog broja SN i
prekršaja, kao i malog broja ispitanika.
U prvom, drugom, petom i sedmom kvartalu vozači nisu izazivali SN sa lakše povređenim
licima, dok su izazvali samo jednu SN u kojoj je jedno lice zadobilo TTP i to u sedmom kvartalu.

3.3.

Analiza raspodele saobraćajnih prekršaja u sedam kvartala, u periodu
od 1. januara 2015. godina do 30. septembra 2016. godine

U tabeli 4 prikazan je, po kvartalima, ukupan broj i procentualna raspodela otkrivenih
saobraćajnih prekršaja, prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, prekršaja upravljanja
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vozilom pod uticajem alkohola i prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa, vozača koji
su PVD dobili 2014. godine i koji su prošli dopunsku obuku.
Tabela 4. Otkriveni i procesuirani saobraćajni prekršaji, po kvartalima

Ukupno
I - III 2015.

Broj
Broj
prekršaja
prekršaja
(%)
272
100%
20
7%

Pr.
brzine7
48
2

Pr. brzine
Alkohol8
(%)

Alkohol
Sig. pojas
Sig. pojas9
(%)
(%)

100%
4%

19
1

100%
5%

35
1

100%
3%

IV – VI 2015.

32

12%

4

8%

3

16%

2

6%

VII - IX 2015.

47

17%

12

25%

1

5%

8

23%

X - XII 2015.

30

11%

2

4%

1

5%

6

17%

I - III 2016.

56

21%

9

19%

2

11%

11

31%

IV - VI 2016.

45

17%

6

13%

9

47%

4

11%

VII - IX 2016.

42

15%

13

27%

2

11%

3

9%

Podaci ukazuju da je 640 vozača sa završenom dopunskom obukom, u periodu od
1.1.2015. godine do 30.9.2016. godine, učinilo 272 saobraćajna prekršaja.
Na slikama 5 i 6 prikazana je, po kvartalima, procentualna raspodela ukupnog broja
saobraćajnih prekršaja i raspodela po strukturi prekršaja za vozača koji su PVD stekli
2014. godine i koji su prošli dopunsku obuku.
25%

21%

20%

17%

15%
10%

12%

17%

15%

11%

7%

5%
0%

I - III 2015.

IV – VI 2015. VII - IX 2015. X - XII 2015.

I - III 2016.

IV - VI 2016.

VII - IX 2016.

Procentualna raspodela ukupnog broja prekršaja

Slika 5. Procentualna raspodela ukupnog broja saobraćajnih prekršaja. *Velike amplitude
procentualno prikazanih uvećanja ili umanjenja posledica su malog broja SN i prekršaja, kao i
malog broja ispitanika.

Prekršaji prekoračenja dozvoljene brzine
Prekršaji upravljanja vozilom pod uticajem alkohola
9 Prekršaji nekorišćenja sigurnosnog pojasa
7
8
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Pr. brzine (%)
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Slika 6. Procentualna raspodela prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, prekršaja upravljanja
vozilom pod uticajem alkohola i prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa. *Velike amplitude
procentualno prikazanih uvećanja ili umanjenja posledica su malog broja SN i prekršaja, kao i
malog broja ispitanika.

Prekršaje prekoračenja dozvoljene brzine, vozači su češće činili u sedmom u odnosu
na ostale kvartale, dok su u šestom kvartalu učinili najveći broj prekršaja upravljanja
vozilom pod uticajem alkohola. Vozači su češće činili saobraćajne prekršaje u prva tri
kvartala 2016 u odnosu na prva tri kvartala 2015. godine. (143:99). U sedmom u odnosu
na prvi kvartal vozači su znatno češće činili saobraćajne prekršaje.
4.

DISKUSIJA

U analizi podataka treba imati u vidu ograničenja zbog malog broja SN i prekršaja
učinjenih u jednom kvartalu, posebno pri procentualnom iskazivanju zastupljenosti,
uvećanja ili umanjenja po kvartalima. Iz tabela i slika koje prikazuju trend SN po
kvartalima (tabele 2 i 3, slika 3 i 4) uočava se da po proteku vremena, već od petog
posmatranog kvartala (peti posmatrani kvartal je prvi kvartal 2016. godine) vozači se
manje disciplinovano ponašaju u saobraćaju. Ovo se eventualno može tumačiti time da se
vozači nakon isteka PVD osećaju samopouzdanije. Međutim njihove realne mogućnosti
bezbednog upravljanja vozilom manje su od samopouzdanja, što je jedan od razloga
povećanog učešća u SN, izazivanja SN i češćeg činjenja saobraćajnih prekršaja. Na
osnovu tabela i grafičkih prikaza može se uočiti da broj SN osciluje po „sezonama“,
odnosno da se u trećem kvartalu godine – tokom leta, događa najveći broj SN, a najmanji
broj u prvom kvartalu godine. Posmatrano hronološki po kvartalnim vremenskim
periodima od 1.1.2015 - 30.9.2016. godine, /ukupno 7 kvartala/, analiza ukazuje da su u
2016. godini /petom šestom i sedmom kvartalu/, vozači češće činili saobraćajne prekršaje
i učestvovali u SN u odnosu na isti vremenski period prethodne godine /prvi, drugi i treći
kvartal 2015. godine/. U sedmom kvartalu /treći kvartal 2016. godine/ vozači su znatno
češće činili saobraćajne prekršaje i učestvovali u SN u odnosu na prvi kvartal 2015.
godine. U trećem kvartalu 2016. godine, vozači su bili manje bezbedni u odnosu na treći
kvartal 2015. godine. Po protoku vremena od dopunske obuke uočava se blago povećano
učešće ovih vozača u SN i saobraćajnim prekršajima.
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5.

ZAKLJUČCI

Savremeni saobraćaj pred vozača stavlja veoma visoke zahteve. Vozač prilikom
upravljanja vozilom permanentno obavlja simultano više procesa: prati izvore informacija
i obeležja – informiše se, registruje – shvata podatke, predviđa – procenjuje saobraćajnu
situaciju, donosi odluke, izvodi radnje vozilom primenom tehnika i veština u različitim
saobraćajnim situacijama i pod različitim okolnostima. Ovim zahtevima može udovoljiti
vozač sa dobrim perceptivnim sistemom, razvijenim sposobnostima rasuđivanja i procene
da bi shvatio primljene informacije i bezbedno reagovao. Edukacija vozača kroz treninge
bezbedne vožnje, seminare i kampanje doprinosi bezbednijem ponašanju u saobraćaju
(Vujanić et al, 2015:213-228). Sadržaj i obim znanja, tehnika i veština upravljanja
vozilom, koje se pružaju kroz dopunsku obuku utvrđuje se sa jedne strane, istraživanjem
zahteva koje saobraćaj postavlja pred vozača, a sa druge strane, istraživanjem predznanja,
obučenosti i drugih psihofizičkih datosti ciljne grupe. Dopunska obuka vozača sa PVD,
realizovana u centru NAVAK, uz podršku MUP-a 2014. godine, po projektu „ 1000
mladih vozača“, doprinela je bezbednijem upravljanju motornim vozilom „B“ kategorije.
Izvesno da je obukom ostvaren cilj da se vozači u prvoj godini vozačkog staža sačuvaju
od povećanog učešća u SN što je upravo i postignuto. U drugoj godini, u odnosu na prvu,
povećano je učešće ovih vozača u SN i saobraćajnim prekršajima, ali je i dalje broj SN
koje su izazvali veoma mali, posebno SN sa nastradalim licima, kao i saobraćajnih
prekršaja. Broj SN koje su izazvali u drugom kvartalu 2016 manji je u odnosu na početne
kvartale 2015. godine, što upućuje na prisutne efekte obuke. Ovi vozači za 21. mesec,
posle dopunske obuke, učestvovali su u samo jednoj SN u kojoj je jedno lice zadobilo
TTP, dok nisu učestvovali u SN sa smrtnim posledicama. Međutim, posle završene
dopunske obuke, po protoku perioda disciplinovanijeg ponašanja u saobraćaju, podaci
ukazuju da kod ovih vozača dolazi do postepenog opuštanja, smelije, lakomislenije i
rizičnije vožnje nego ranije. Određene naznake upućuju da po isteku PVD kod vozača
dolazi do opuštanja, do socijalizacije ponašanja sa vozačima u okruženju, većeg osećaja
sigurnosti, smelije i rizičnije vožnje. Ovaj period kod vozača treba prepoznati i
prevazilaziti što bezbolnije. Hipotezu da se protokom vremenskog perioda vozači
ponašaju više rizično u odnosu na period neposredno posle dopunske obuke podržavaju
iskazani podaci uz ograničenja da je vreme praćenja kratko, da je mali broj SN i mali broj
saobraćajnih prekršaja. Potrebno je nastaviti sa praćenjem i istraživanjem bezbednosti
mladih vozača i efekata dopunske obuke koja mora biti prilagođena potrebama određene
populacije vozača, organizaciono i funkcionalno održiva i usklađena sa ciljevima koji se
žele postići.
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ИЗБОР ТРАСА ЗА КРЕТАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА ТРАНСПОРТУЈУ
ОПАСНУ РОБУ – ПРИМЕР ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
SELECTION OF THE ROUTE FOR THE MOVEMENT OF VEHICLES
TRANSPORTING DANGEROUS GOODS – THE EXAMPLE OF THE
CITY OF KRAGUJEVAC
Ненад Милутиновић1, Марко Маслаћ2
Резиме: Транспорт опасне робе представља посебну врсту транспорта за коју се везују
највећи ризици приликом извршења транспортног процеса. Возила за транспорт опасне робе
у укупном саобраћају учествују у веома малом проценту, па су самим тим и саобраћајне
незгоде у којима учествују ова возила ретке. Уколико се саобраћајна незгода догоди на делу
транспортног пута који пролази кроз насеље последице саобраћајне незгоде поред учесника
у самој незгоди, могу имати директан утицај и на локалну заједницу. Извршити избор траса
за кретање возила која транспортују опасну робу, а при томе не извршити квантификацију
нивоа ризика у оквиру сваке трасе, довело би до могућности погрешног избора, а самим тим
и великих потенцијалних последица које може да изазове опасна роба која се транспортује.
Имајући то у виду, у раду је приказан модел избора траса за кретање возила која транспортују
опасну робу. На основу параметара који дефинишу специфични ризик, формиране су матрице
ризика које као излазни резултат дају величину специфичног ризика за сваку посматрану
деоницу. Поређењем величина ризика појединих деоница формирају се трасе за кретање
возила која транспортују опасну робу. Предложени модел тестиран је на територији града
Крагујевца, а као излазни резултат добијене су трасе за кретање ових возила са најмањим
специфичним ризиком.
Кључне речи: избор траса, безбедност саобраћаја, опасна роба, управљање ризиком,
специфични ризик.
Abstract: Transportation of dangerous goods is a special type of transport which is related to the
highest risks in the transportation process. Vehicles transporting dangerous goods participate in the
1
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total transport in a very small percentage, so traffic accidents including these vehicles are rare. If a
traffic accident occurs on part of the transportation road that passes through a settlement, the
consequences of the traffic accident directly affect the local community, not only the participants in
the accident. Selecting the route for the movement of vehicles transporting dangerous goods without
conducting a quantification of the level of risk within each route would lead to the possibility of a
wrong choice, and therefore potentially large consequences that can be caused by the transported
dangerous goods. Bearing this in mind, this paper presents a model of route selection for the
movement of vehicles transporting dangerous goods. On the basis of the parameters which define
the specific risk, risk matrices were formed whose output was the size of the specific risks for each
observed section. Comparing the sizes of the risk of individual sections, routes for the movement of
vehicles transporting dangerous goods were established. The proposed model was tested in the city
of Kragujevac, and the output was the routes for the movement of these vehicles with the lowest
specific risk.
Keywords: route selection, road safety, dangerous goods, risk management, specific risk.

1.

УВОД

Транспорт опасне робе представља сложен процес током кога се морају
ускладити законске и све остале процедуре, како би се транспорт обавио на начин
којим се не угрожава безбедност саобраћаја дуж транспортног пута. Саобраћајне
незгоде у којима учествују возила која транспортују опасну робу су веома ретке, али
када се догоде могу имати несагледиве и трајне последице по живот и здравље људи,
њихову имовину и животну средину (Antić et al., 2015).
У процесу управљања ризиком приликом транспорта опасне робе, избор траса за
кретање ових возила представља један од најважнијих корака, посебно ако траса
пролази кроз локалну заједницу, односно кроз насеље.
Имајући у виду ризике које са собом носе возила за транспорт опасне робе
неколико иностраних аутора и међународних организација (Fabiano, 2005; Oggero,
2005; PHMSA3 , FHWA4) спровели су анализу саобраћајних незгода у којима су
учествовала возила која транспортују опасну робу. Студија у којој су прикупљени
подаци из 95 земаља света, која је обухватала период 1930-2004. године (Oggero,
2005), показала је константан пораст саобраћајних незгода у којима учествују
возила која транспортују опасну робу. Према подацима PHMSA, у периоду од 20052014. године на територији САД-а се догодило укупно 3179 саобраћајних незгода у
којима су учествовала возила која транспортују опасну робу. У тим незгодама је
погинуло 90 лица, а 178 лица задобило је тешке и лакше телесне повреде. Укупна
процењена штета тих саобраћајних незгода износи 467.797.873 долара.
У нашој земљи не постоје доступне базе података о саобраћајним незгода у
којима учествују возила која транспортују опасну робу, али је на основу неких
анализа утврђено да се у просеку годишње догоди 18 саобраћајних незгода на
територији Србије, а у 80% случајева ових незгода учествују возила која превозе
опасну робу класе три (нафта и њени деривати). У Београду се у периоду од девет
година (2002. – 2010.) догодило 23 саобраћајних незгода са учешћем ових возила
(Мilovanović, 2012).

3
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Избор траса за кретање возила која транспортују опасну робу у овом раду
дефинисан је основу два улазна параметра који дефинишу специфични ризик
(вероватноћа настанка саобраћајне незгоде и последице инцидентне ситуације).
Предложени модел заснива се на формирању матрица ризика, које као излазни
резултат дају величину специфичног ризика за сваку посматрану деоницу.
Поређењем величина ризика појединих деоница формирају се трасе за кретање
возила која транспортују опасну робу. Основни циљ овог рада је тестирање
предложеног модела на територији града Крагујевца и формирање трасе за кретање
ових возила са најмањим специфичним ризиком на територији поменутог града. У
раду је разматрано кретање возила која превозе класе 2 и 3 (запаљиви гасови и
запаљиве течности) и њихово опслуживање унапред дефинисаних локација на
територији града. Поред тога предложене су и две алтернативе, односне две потпуно
независне трасе, којима би се кретало возило које транспортује опасну робу,
уколико је пролаз трасом са најмањим специфичним ризиком онемогућен.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Специфични ризик се дефинише као комбинација вероватноће настанка
инцидентне ситуације (у овом случају саобраћајне незгоде) и величине могућих
последица од инцидентне ситуације (National Highway Institute and Federal Highway
Administration, 1996).
Ризик = Вероватноћа х Последице
2.1.

(1)

Дефинисање улазних параметара

Као основ избора траса за кретање возила која транспортују опасну робу за
предложени модел узети су параметри који дефинишу ризик (вероватноћа настанка
и последице саобраћајне незгоде).
2.1.1.

Вероватноћа настанка саобраћајне незгоде

Вероватноћа настанка саобраћајне незгоде дефинисана је помоћу:
x Стопе настанка саобраћајне незгоде (незгода/км);
x Локалних параметара (на посматраној деоници).
Узимајући у обзир да не постоје доступни подаци о саобраћајним незгодама у
којима су учествовала возила која транспортују опасну робу, стопа саобраћајних
незгода за сваку деоницу рачуната је према моделу који је развила група стручњака
из САД. На основу тестирања нормалне и експоненцијалне расподеле утврђења је
зависност између стопе саобраћајних незгода и величине саобраћајног тока
(Просечног годишњег дневног саобраћаја, у даљем тексту ПГДС). Стопа
саобраћајних незгода је директно зависна са вероватноћом настанка саобраћајне
незгоде. Стопа саобраћајних незгода на деоници пута рачуна се према моделу
(Мilovanović, 2012):
А=0,004 x PGDS0,66

(2)
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Локални параметри подељени су у шест група (Maslać, 2016):
x Категорија саобраћајнице (h1);
x Геометријске карактеристике пута које се односе на хоризонталне
кривине – радијусе (h2);
x Стање коловоза (h3);
x Величина саобраћајног тока (ПГДС – h4)
x Структура саобраћајног тока (% учешћа комерцијалних возила у
саобраћајном току) (h5);
x Ограничење брзине (h6).
Дефинисање локалних параметара који утичу на настанак саобраћајне незгоде је
од великог значаја за процес процене ризика, односно повезивање вредности ових
параметара са вредностима величине ризика.
На основу наведених појединачних локалних параметара формиран је
јединствени локални параметар који је израчунат за сваку деоницу на мрежи.
୦భ ା୦మ ା୦య ା୦ర ା୦ఱ ା୦ల 

C=

(3)



У табели 1. приказани су локални параметри коришћени у раду, поређани од
најбољег до најлошијег случаја за сваки локални параметар посебно.
Табела 1. Локални параметри
Допринос
настанку СН
– Класа
ризика
Занемарљив
5
Низак
20

Градски
аутопут
Градске
магистрале

Умерен
50

Примарне
улице

Висок
80

Секундарне
улице

Врло висок
95

Приступне
улице

h1

h2
Пут у правцу

h3

h4

Одлично стање <10.000

Радијус
Врло добро
10.000кривине >200м
стање
30.000
Радијус
30.000кривине
Добро стање
45.000
100-200м
Радијус
Задовољавајуће 45.000кривине
стање
90.000
100-50м
Радијус
Лоше стање
>90.000
кривине <50м

h5

h6

<5%

≤50

5-10%

≤60

11-15%

≤70

16-20%

≤80

>20%

>80

Сви параметри су описани са по пет случаја (сваком случају је додељена
одговарајућа нумеричка вредност). Вредности локалних параметара биле су
условљене њиховим могућем доприносу настанку саобраћајне незгоде, и узеле су
вредности од 0 до 1. Ради лакшег квантификовања нивоа ризика у моделу, узете су
вредности од 0 до 100. У табели 1. приказане су средње вредности класа ризика.
Milovanović (2012) предложио је класе ризика и њихове опсеге добијене на основу
анкете експерата који се баве овом проблематиком. Најмање додељене вредности
одговарале су најповољнијем случају (најмањи допринос настанку незгоде), док су
највеће вредности узели најнеповољнији случајеви у оквиру локалног параметра
(највећи допринос настанку незгоде).
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Стопа настанка саобраћајне незгоде као и локални параметри на деоници,
рачунати су посебно за сваку деоницу на мрежи. Излазни резултат представљао је
први улазни параметар, односно вероватноћу настанка саобраћајне незгоде:
 ܨൌ

ା
ଶ



(4)

где је:
F – вероватноћа настанка саобраћајне незгоде,
А – стопа саобраћајних незгода,
C – јединствени локални параметар (добијен на основу свих шест појединачних
локалних параметара).
Вредност вероватноће настанка саобраћајне незгоде добија се као аритметичка
средина вредности свих параметара који утичу на вероватноћу.
2.1.2.

Последице инцидентне ситуације

Други улазни параметар у предложеном моделу представљају последице
инцидентне ситуације. Последице инцидентне ситуације су дефинисане:
x Временом реакције служби за хитне интервенције (хитна помоћ,
ватрогасна јединица);
x Густином насељености становништва;
x Бројем објеката специјалних намена (школе, болнице и др.);
x Фактором утицаја климатских услова.
Дефинисање параметара који утичу на последице инцидентне ситуације је од
великог значаја за процес процене ризика, односно повезивање вредности ових
параметара са вредностима величине ризика.
Излазни резултат повезивања свих параметара који утичу на последице
представљао је други улазни параметар:
 ൌ
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где је:
w- Време реакције служби за хитне интервенције;
q- Густина насељености становништва;
o- Број објеката специјалних намена;
f - Фактор утицаја климатских услова.
У табели 2. приказани су параметри који ће бити коришћени за прорачун
последица инцидентне ситуације. Сваки параметар се посебно оцењује за сваку
деоницу посебно, и сваком параметру се одређује вредност у зависности од граница
у којима се налазе параметри деонице пута.
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Табела 2. Параметри који дефинишу последице
Допринос
последицама –
Класа ризика
Занемарљив
5
Низак
20

W

Q

O

< 3 min

< 500

0

3 – 4 min

500 - 1250

1

Умерен
50

4 – 7 min

1250 – 2600

2–3

Висок
80

7 – 8 min

2600 - 4500

3–4

Врло висок
95

> 8 min

> 4500

>4

3.
3.1.

F
Без ветра, нормалан
ваздушни притисак
Без ветра, низак
ваздушни притисак
Ветар константног
смера до 10 км/час, низак
ваздушни притисак
Ветар променљивог
смера до 20 км/час, низак
ваздушни притисак
Ветар променљивог
смера преко 20 км/час, низак
ваздушни притисак

РЕЗУЛТАТИ
Формирање матице ризика

На основу дефинисаних критеријума и величине ризика за сваку деоницу трасе
пута неопходно је извршити прорачун ризика. Одлука да ли са аспекта управљања
ризиком одређена деоница задовољава критеријуме доноси се на основу поређења
добијених вредности са дозвољеним нивоом ризика.

Слика 1. Матрица ризика (Nelson, 2006)

То поређење се добија помоћу матрице ризика (слика 1) где се на основу
вредности вероватноће (добија се као аритметичка средина вредности свих
параметара који који утичу на вероватноћу) и вредности нивоа ризика од
евентуалних последица (добија се као аритметичка средина вредности свих
параметара који који утичу на последице) врши поређење са дозвољеним нивоом
ризика (Мilovanović, 2012).
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За трасу код које је на свим деоницама ниво ризика испод граничне вредности,
та траса се усваја као траса погодна за транспорт опасне робе.
3.2.

Тестирање предложеног модела на територији града Крагујевца

Предложини модел прорачуна ризика примењен је на територији града
Крагујевца. Прорачун нивоа ризика неопходно је спровести кроз следеће кораке:
x Целокупно посматрано подручје (територију града Крагујевца)
потребно је поделити на одговарајуће деонице пута за које се
прорачунава специфични ризик (слика 2).
x Извршити прорачун, односно израчунати вероватноћу настанка
саобраћајне незгоде на свакој деоници пута (утврдити величину ризика).
x Извршити прорачун, односно израчунати последице инцидентне
ситуације на свакој деоници пута (утврдити величину ризика).
x Формирати матрицу ризика за сваку деоницу пута.
x Формирати трасу за кретање возила која транспортују опасну робу са
најмањим специфичним ризиком.
x Одредити две алтернативе.
На слици 2. приказана је територија града Крагујевца. Целокупна територија
града подељена је на одговарајуће деонице пута за које је вршен прорачун
специфичног ризика. Укупан број деоница износио је 98. Критеријум за дефинисање
граница деоница представљала су укрштања посматране деонице са другим
деоницама (белим тачкама су означене границе деоница пута).
Прикупљање података за сваки параметар који је укључен у дефинисању
вероватноће настанка саобраћајне незгоде, извршено је на терену. Узимајућу у
обзир чињеницу да је према званичним подацима ЈП Путева Србије просечан
годишњи дневни саобраћај на мрежи града Крагујевца мањи од 10 000 возила/дан,
стопа саобраћајних незгода није рачуната посебно за наведене деонице пута, јер се
на основу прорачуна (формула 2) дошло до податка да стопа саобраћајних незгода
на свакој деоници једнака 1.72, што одговара вредности занемарљивог ризика.
Подаци о локалним параметрима прикупљени су снимањем истих на свих 98
деоница пута.
Када су у питању параметри који дефинишу последице инцидентне ситуације,
до њих се дошло у сарадњи са неколико градских служби. Време реаговања служби
за хитне интервенције одређено је у сарадњи са Ватрогасном службом града. Наиме,
подаци о времену реаговања на одређеној деоници пута добијени су анкетом
запошљених службеника овог предузећа. Службеници су на приказаној мапи града,
искуствено проценили потребно време реаговања ове службе.
Подаци о густини насељености становништва у оквиру одређених деоница пута
добијени су из Дирекције за Урбанизам града Крагујевца. Подаци су добијени за
четири просторне целине. Добијени подаци су се односили на број становника и
површину, на основу којих је израчуната густина насељености.
Након прикупљених података приступило се прорачуну вероватноће настанка
саобраћајне незгоде и последица инцидентне ситуације, a затим и формирању
матрица ризика за сваку деоницу пута и утврђивању вредности специфичног ризика
посматраних деоница.
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Слика 2. Мрежа града Крагујевца са дефинисаним деоницама пута

Претпоследњи корак у предложеном моделу представљао је формирање трасе за
кретање возила која транспортују опасну робу са најмањим специфичним ризиком.
Узимајући у обзир да у укупној структури транспорта опасне робе (>80%), а самим
тим и у укупној структури саобраћајних незгода, учествују возила која превозе
класу 2 (запаљиви гасови) и класу 3 (запаљиве течности), предложени модел је
укључио и одређење локације које морају посетити ова возила приликом кретања
кроз град. Те локације представљене су помоћу четири бензинских станица које се
налазе на територији града (слика 3).

Слика 3. Траса за кретање возила која транспортују опасну робу са најмањим
специфичним ризиком
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Траса за кретање возила која транспортују опасну робу са најмањим
специфичним ризиком пролази следећим деоницама пута: 1-3-15-14-16-28-29-2320-18-9-8-21-93-37-38-39-48-47-46-43-44-91-79-72-75-78-81-82-98-87.
Укупна вредност специфичног ризика на овој траси пута је 26.65, и одговара
вредности ниског ризика (слика 3).
Поред трасе која има најмању вредност специфичног ризика по деоницама,
предлажу се и две алтернативе. Основни разлог за предлог алтернатива огледа се
чињиници да мора постојати и резервна варијанта проласка возила кроз насеље,
уколико се на некој локацији (било која тачка на задатој траси) догоди саобраћајна
незгода, па је пролазак возила задатом трасом онемогућен.
Алтернативе су приказане на слици 4. Прва алтернатива (слика 4, лево) има
вредност специфичног ризика 27.78, док друга алтернатива (слика 4, десно), има
вредност специфичног ризика 30.

Слика 4. Трасе за кретање возила која транспортују опасну робу као алтернативе

4.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

Проблему безбедности саобраћаја, који се односи на возила која транспортују
опасну робу треба посветити већу пажњу од стране свих субјеката који се баве
управљањем безбедношћу саобраћаја у оквиру локалне заједнице и тако начинити
први корак у смањивању огромних ризика која ова возила носе са собом.
У процесу одређивања траса за кретање возила која превозе опасну робу веома
важно место заузима и прорачун вероватноће настанка саобраћајних незгода у
којима учествују ова возила као и величина последица тих саобраћајних незгода,
као и последица инцидентне ситуације након саобраћајне незгоде. Последњих
година развијено је неколико методологија за прорачун вероватноће настанка
саобраћајне незгоде, а већина њих се заснива на подацима о саобраћајним незгодама
у претходном периоду (базе података) и локалних параметара, који могу имати
велики утицај како на настанак саобраћајне незгоде, тако и на величину њених
последица.
Узимајући у обзир чињеницу да се у укупној структури саобраћајних незгода у
којима учествују возила која транспортују опасну робу, у преко 80% појављују
возила која транспортују робу класе два и три, у раду су анализирано кретање
управо ових возила.
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С тим у вези, приликом избора траса за кретање изабране су и четири фиксне
локације које ова возила морају да опслуже пре него што напусте мрежу насеља.
Изабране локације представљају бензинске станице, које свакодневно посећују ова
возила, ради снабдевања.
Како би се процес управљања ризиком у оквиру локалних заједница унапредио,
потребно је континуирано прикупљање података о саобраћајним незгодама и
локалним параметрима на свим деоницама на мрежи. Предложени модел се мора
даље усавршавати, а посебан акценат је неопходно ставити на локалне параметре,
који на најбољи начин могу описати ризик на посматраној деоници. Потребан број
праћених параметра је неопходно проширити, како би предложени модел у
будућности давао што прецизније резултате.
5.
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УТВРЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПОТРЕБА ПРЕДАВАЧА
ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ-УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПРЕМА УПРАВНИМ
ОКРУЗИМА
AN ASSESSMENT OF THE EDUCATIONAL NEEDS OF
THEORETICAL PROGRAM TRAINERS – A COMPARATIVE REVIEW
BY THE ADMINISTRATIVE DISTRICTS
Марјана Чубранић-Добродолац1, Александар Трифуновић2
Резиме: Обука возача почетника има веома битну улогу у смањењу броја саобраћајних
незгода. Овакав став је добио изузетну емпиријску подршку разних истраживања наведених
у стручној литературе према којој возачи који имају возачку дозволу мање од 5 година
учествују са преко 50% од свих возача учесника у саобраћајним незгодама. Један од битних
предуслова за добру обуку кандидата за возача јесте и постојање квалитетног кадра у систему
обуке возача. Може се рећи да предавачи теоријске обуке представљају основну карику у
ланцу формирања безбедних облика понашања у саобраћају када је реч о будућим возачима.
У овом раду биће приказани резултати истраживања добијени у оквиру пројекта који је имао
за циљ утврђивање образовних потреба лиценцираних предавача теоријске обуке кандидата
за возаче. Истраживање је спроведено у свих 17 управних округа у Србији.
Кључне речи: Едукација, Безбедност саобраћаја, Административни окрузи
Abstract: The beginner driver training has an important role in reducing the number of traffic
accidents. This position has received exceptional support from various empirical studies mentioned
in the scientific literature. Its significance could be perceived by taking into account the fact that
drivers who have a driver's license less than 5 years account for over 50% of all drivers involved in
road traffic accidents. One of the essential prerequisites for good training of beginner drivers is the
existence of quality personnel in the system of driver training. It can be concluded that theoretical
program trainers are a vital link in the chain of forming safe behaviors in. This paper presents the
research results obtained in the project which was aimed at determining the educational needs of
1
мр, Марјана Чубранић-Добродолац, дипл. психолог, асистент, Саобраћајни факултет – Универзитет у
Београду, Војводе Степе 305, Београд, Србија, marjana@sf.bg.ac.rs
2
Александар Трифуновић, мастер. инж. саобраћаја, асистент, Саобраћајни факултет – Универзитет у
Београду, Војводе Степе 305, Београд, Србија, a.trifunovic@sf.bg.ac.rs

171

Марјана Чубранић-Добродолац, Александар Трифуновић
УТВРЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПОТРЕБА ПРЕДАВАЧА ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ-УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
ПРЕМА УПРАВНИМ ОКРУЗИМА

licensed theoretical program trainers. The survey was conducted in all 17 administrative districts in
Serbia.
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1.

УВОД

Емпиријска истраживања показују да обука возача почетника има веома битну
улогу у смањењу броја саобраћајних незгода (Glendon et al, 2014). Када се узме у
обзир и податак да возачи који имају возачку дозволу мање од 5 година учествују
са преко 50% од свих возача учесника у саобраћајним незгодама (Липовац, 2008),
обука возача поставља се у фокус како научне, тако и стручне јавности. На
безбедност саобраћаја утичу обим и структура знања учесника у саобраћају.
Недостатак минимума знања повећава ризик учешћа у саобраћајним незгодама код
свих категорија учесника (Липовац, 2008). Квалитетнија обука свих учесника у
саобраћају, а посебно возача смањује тежину незгода.
За све наведено основа је добар кадар који оспособљава кандидате за возаче, а
како је једна од кључних ствари за безбедност возача у саобраћају знање, веома
битну улогу имају предавачи теоријске наставе којима је задатак да своје знање
пренесу потенцијалним возачима. Квалитетна обука возача несумњиво је предуслов
да ће возачи, након полагања возачког испита, учествовати у мањем броју
саобраћајних незгода, тј. да ће бити безбеднији возачи. Предавачи теоријске наставе
имају пред собом велики професионални изазов у смислу утемељења чврстих и
исправних темеља код кандидата за возача на којима се заснива безбедно
учествовање у саобраћају будућих возача (Агенција за безбедност саобраћаја, 2015).
Када је реч о програму за полагање стручног испита за предавача теоријске
обуке, он обухвата следеће области:
•
Саобраћајне етике;
•
Безбедности друмског саобраћаја;
•
Прописа безбедности саобраћаја, обуке возача и полагања возачких
испита;
•
Теорије извођења радњи возилом у саобраћају на путу;
•
Методике у извођења теоријске обуке.
Утврђивање образовне потребе лиценцираних предавача теоријске обуке
кандидата за возаче подразумева процес анализирања постојећег нивоа знања и
вештина у односу на неопходне компетенције. Приликом утврђивања образовних
потребе предавача са аспекта квалитета наставног процеса, неопходно је узети у
обзир чињеницу да он у највећој мери зависи од рада предавача, односно од његових
личних компетенција (нивоа знања која поседује и начина преношења знања).
Унапређењем утврђеног нивоа знања предавача, као и усавршавањем његових
вештина преношења знања, могуће је достићи неопходан квалитет и дефинисати
стандарде за рад предавача на територији Републике Србије.
У овом раду биће приказани резултати истраживања добијени у оквиру пројекта
Агенције за безбедност саобраћаја који је реализовао Саобраћајни факултет у
Београду, под називом: „Утврђивање образовних потреба лиценцираних предавача
теоријске обуке кандидата за возаче-истраживање тренутног нивоа знања и вештина
у односу на неопходне компетенције.“ Добијени резултати истраживања биће
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презентовани у односу на регионе у којима су испитаници запослени као предавачи
теоријске наставе.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

У Србији је од почетка примене лиценцирања тренутно око 500 лиценцираних
предавача теоријске обуке (Агенција за безбедност саобраћаја, 2015). Имајући у
виду просечан број полазника у групи, као и динамику одржавања семинара за
унапређење знања предавача током децембра 2015. године, за потребе истраживања
формиран је узорак од 301 испитаника. Претходно је на узорку од 94 испитаника
спроведено пилот истраживање. Имајући у виду да су семинари за унапређење
знања одржани у Нишу, Београду и Новом Саду и да су испитаници у узорку
потицали из различитих округа, географска распоређеност узорка је у потпуности
задовољена. Пилот истраживањем обухваћено је 94 испитаника који су похађали
семинар унапређења знања одржан у Нишу. Друга фаза истраживања, након
ревизије упитника (уједно и кључна за посматрану проблематику), односила се на
предаваче који су семинаре похађали у Београду и Новом Саду и обухватала је
узорак од 301 испитаника (216 у Београду и 85 у Новом Саду).
Након редефинисања анкете, тј. након елиминисања одређених питања из пилот
верзије упитника, конструисана је коначна анкета, састављена од 39 питања.
Индикатори који су коришћени за утврђивање знања и вештина преношења знања,
као и компетенција предавача уопште, односили су се на укупне и појединачне
скорове постигнућа предавача. У сврхе процене пројектованог ниво знања и
вештина преношења знања, истраживачи су се руководили моделом најбоље
оцењеног предавача, тј. испитаником са највишим скором постигнућа на упитнику.
Питања која су обухватала сегмент Знање, (Безбедност саобраћаја, Теорија
извођења радњи у саобраћају и Саобраћајна етика). Сегменту Вештине припадала
су питања из области Методика извођења теоријске обуке. Под Компетенцијама су
у анализи обухваћене обе целине-Знање и Вештине, тј. укупни скор испитаника
остварен на упитнику. Статистичка обрада података вршена је помоћу програмског
пакета IBM SPSS Statistics.
3.
3.1.

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА
Демографска анализа

Када је реч о полној структури посматраног узорка (Слика 1), сходно почетним
очекивањима, у узорку доминирају предавачи мушког пола (98,2%).
Анализа старосне структуре испитаника (Слика 2) показује да највећи број
испитаних предавача теоријске наставе припада категорији од 31-40 године
старости.
На Слици 3. приказана је образовна структура посматраног узорка. Као што је
могуће уочити, више од половине испитаника (52,5%) има завршен факултет.

173

Марјана Чубранић-Добродолац, Александар Трифуновић
УТВРЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПОТРЕБА ПРЕДАВАЧА ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ-УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
ПРЕМА УПРАВНИМ ОКРУЗИМА

Слика 1. Пол испитаника

Слика 2. Старосне категорије испитаника

Слика 3. Образовање испитаника

3.2.

Анализа компетенција по окрузима

На Слици 4. приказан је проценат тачних одговора на делу анкете који је
намењен да испита знање предавача о безбедности саобраћаја, по окрузима у којима
испитаници држе теоријску наставу. Анализа приказаних резултата указује на то да
испитаници највећег броја округа имају око 60% тачних одговора (Београд,
шумадијски, подунавски, браничевски, рашки, златиборски, моравички,
колубарски, мачвански, сремски, јужнобанатски, јужнобачки, средњебанатски и
севернобачки). Највећи проценат тачних одговара забележили су испитаници
поморавског и севернобанатског округа (78,1% и 71,9%, респективно), док су
најмањи проценат тачних одговора забележили испитаници зајечарског округа
(50%).
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Слика 4. Проценат тачних одговора о Безбедности саобраћаја

Проценат тачних одговора на делу анкете који је намењен да испита знање
предавача о теорији извођења радњи возилом у саобраћају, по окрузима у којима
испитаници држе теоријску наставу, приказан је на Слици 5. Анализа показатеља
указује на то да испитаници највећег броја округа имају мање од половине тачних
одговора (Београд, шумадијски, подунавски, браничевски, рашки, моравички,
колубарски, јужнобанатски, јужнобачки, средњебанатски, севернобанатски и
севернобачки).
Више од половине тачних одговора забележили су испитаници поморавског,
зајечарског, златиборског, мачванског и сремског округа. Испитаници поморавског
округа се издвајају са највећим процентом тачних одговара (66,7%), док су најмањи
проценат тачних одговора забележили испитаници севернобанатског округа (36,1
%).

Слика 5. Проценат тачних одговора о Теорији извођења радњи возилом у саобраћају

На Слици 6. приказан је проценат тачних одговора за део анкете који је намењен
да испита знање предавача о саобраћајној етици. Испитаници највећег броја округа
имају испод половине тачних одговора на делу из саобраћајне етике. Тачно
половину тачних одговора забележили су испитаници из зајечарског, златиборског,
мачванског и средњебанатског округа, док више од половине тачних одговора су
забележили испитаници из поморавског, колубарског и сремског округа.
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Највећи проценат тачних одговара забележили су испитаници поморавског
округа (68,8%), док су најмањи проценат тачних одговора забележили испитаници
шумадијског, подунавског и моравичког округа, са по 37,5% тачних одговора.

Слика 6. Проценат тачних одговора о Саобраћајној етици

Када је реч о укупним скоровима у вези са сегментом Знање за све области,
резултати анализе приказани су на Слици 7. Испитаници највећег броја округа имају
испод половине тачних одговора на укупном тесту знања (Београд, шумадијски,
зајечарски, подунавски, браничевски, рашки, моравички, јужнобанатски и
средњебанатски). Преко 50% тачних одговора забележили су испитаници
поморавског,
златиборског,
колубарског,
мачванског,
јужнобачког,
севернобанатског и северобачког округа. Предавачи теоријске наставе из наредна
три округа имају највећи проценат тачних одговора на питања која су намењена за
испитивање знања:
1. Поморавски – 71,2% тачних одговора;
2. Сремски – 55,7% тачних одговора;
3. Колубарски – 55,4% тачних одговора.
Најслабије резултате забележили су предавачи теоријске наставе из следећих
округа:
1. Зајечарски – 45,1% тачних одговора;
2. Браничевски – 45,6% тачних одговора;
3. Шумадијски – 45,9% тачних одговора.

Слика 7. Проценат тачних одговора испитаника на питања о Знању
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Када је реч о сегменту Вештине, резултати истраживања показују да предавачи
теоријске обуке у ауто школама бележе 37,5% тачних одговора на питања
намењених процени њихових вештина везаних за познавање преношења знања
(Слика 8). Предавачи теоријске наставе из наредна три округа имају највећи
проценат тачних одговора на питања која су намењена за испитивање вештина
везаних за познавање преношења знања:
1. Поморавски – 75% тачних одговора;
2. Севернобанатски – 58,3% тачних одговора;
3. Златиборски – 50% тачних одговора.

Слика 8. Проценат тачних одговора испитаника на питања о Вештинама

Најслабије резултате, за испитивање вештине, забележили су предавачи
теоријске наставе из следећих округа:
1. Мачвански – 31,3% тачних одговора;
2. Шумадијски – 35% тачних одговора;
3. Београд – 35,2% тачних одговора
Сума резултата остварених у два сегмента (знање и вештине) представља
показатељ нивоа компетенција предавача теоријске наставе у ауто-школама.
Испитаници највећег броја округа имају између 40% и 50% тачних одговора
(зајечарски,
браничевски,
рашки,
златиборски,
колубарски,
сремски,
јужнобанатски, јужнобачки, средњебанатски и севернобачки).
Преко 50% тачних одговора забележили су испитаници поморавског и
севернобанатског округа (73,1% и 54,5% тачних одговора, респективно), па су
окрузи који имају највећи проценат тачних одговора на питања која су намењена за
испитивање компетенције:
1. Поморавски – 73,1% тачних одговора;
2. Севернобанатски – 54,5% тачних одговора;
3. Златиборски – 49,6% тачних одговора.
Најслабије резултате на питања намењена испитивању компетенције предавача,
забележили су предавачи теоријске наставе из следећих округа:
1. Београд – 39,8% тачних одговора;
2. Мачвански – 38,3% тачних одговора;
3. Шумадијски – 38,8% тачних одговора.
Резултати анализе субјективних процена компетенција предавача
(самопроцене), изражени у процентима, показују ниво компетенције предавача од
43,5%, док просечан ниво самостално процењене компетенције, изражен у
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процентима, износи 77,47%. Овакви резултати доводе до закључка да предавачи
теоријске наставе у извесној мери прецењују сопствене професионалне
компетенције. Занимљиво је уочити разлике које постоје између самоперцепције
властитих компетенција предавача и објективне процене компетенција добијене
путем тестирања. Резултати анализе објективних индикатора компетенција
предавача, изражени у процентима, показују ниво компетенције предавача од
43,5%, док просечан ниво самостално процењене компетенције, изражен у
процентима, износи 77,47% (Слика 9). Овакви резултати доводе до закључка да
предавачи теоријске наставе прецењује своје компетенције.Испитаници из наредна
три округа имају највећу разлику између објективне и субјективне компетенције
предавача:
1. Београд – 42,1%;
2. Јужнобанатски – 39,6%;
3. Рашки – 38,2%.
Најмања разлика између објективне и субјективне компетенције предавача, тј.
највећи ниво објективности у процени утврђен је у следећим окрузима:
1. Поморавски – 1,9%;
2. Зајечарски – 21,9%;
3. Сремски – 23,6%.

Слика 9. Упоредна анализа Компетенција предавача (по окрузима)

4.

ДИСКУСИЈА

Приликом предлагања потенцијалних мера за унапређење постојећег система
образовних потреба предавача биће узета у обзир искуства из добре праксе земаља
ЕУ и окружења.
Када посматрамо добијене податке за скорове знања из области Безбедност
саобраћаја, запажамо задовољавајући ниво знања из ове области, тј. највише
скорове добијене у односу на остале разматране области знања.
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На основу тога могуће је закључити да се у процесу обуке предавача значајна
пажња поклања овом сегменту стручног знања, као и да се усавршавање у овој
области одвија континуирано у току професионалног развоја.
Приликом анализе постигнућа из области Теорија извођења радњи у саобраћају
уочавају се просечни нивои знања, што оставља простор за рад на унапређењу знања
обухваћених овом темом од суштинског значаја за обуку будућих возача.
Постигнућа остварена у оквиру области Прописи о безбедности саобраћаја,
указују на значајан проценат нетачних одговора на постављена питања из ове
области. Претпоставља се да постоји несклад између знања стеченог у процесу
обуке предавача и актуелних измена прописа у оквиру законских регулатива. Ове
уочене дефиците знања најадекватније је могуће уклонити обавезним периодичним
похађањем семинара за унапређење знања предавача.
Саобраћајна етика као сегмент знања такође показује да постоји знатан број
испитаника који не поседују потребан ниво знања из ове области. Препоруке су да
се акценат у обуци али и у усавршавању по питању ове области стави на практичне
видове извођења наставе у којима би се кроз методе као што је нпр. студија случаја
омогућило полазницима да стекну увид у основна начела у саобраћајне етике.
Интересантно је уочити да се у оквиру области Методика извођења теоријске
обуке запажају најнижи скорови за добијене одговоре. Узроке за оваква постигнућа
би можда требало потражити у самом процесу обуке предавача који не предвиђа
практичну демонстрацију часова из области Методике извођења теоријске наставе.
Увођењем обавезних практичних часова, како у процес лиценцирања предавача,
тако и у оквиру семинара за усавршавање знања, подстакла би се употреба
разноврсних наставних метода и техника, што је, са друге стране, у складу са
праксом земаља ЕУ, али и окружења.
Када разматрамо укупне скорове за објективне показатеље знања, вештина и
компетенција, као и за субјективно изражене процене сопствених компетенција,
запажају се извесна одступања која веома варирају у односу на територијалну
припадност предавача. Занимљиво је истаћи да по овом питању постоје велика
одступања међу регионима у Србији, иако је систем обуке и лиценцирања, као и
даљег усавршавања у виду организовања семинара за унапређење знања предавача
унифициран.
5.

ЗАКЉУЧАК

Системски приступ, целоживотни процес, свеобухватност субјеката и јасно
дефинисање циљева, ствара реалну основу за унапређење саобраћајног образовања
и васпитања возача у Србији. Најважнија карика у процесу образовања будућих
возача су управо предавачи у ауто-школама који личним ауторитетом и
компетенцијама дају печат у формирању позитивних ставова младих возача према
безбеднијим стиловима вожње, што за последицу има побољшање опште
безбедности у саобраћају. Добијени подаци из истраживања указују на потребу за
унапређењем и усавршавањем образовног система предавача, уз осврт на примере
добре праксе из развијених земаља ЕУ. Са друге стране, неопходно је вршити
континуиране провере знања, вештина и компетенција предавача и добијене
податке интерпретирати у светлу индивидуалних разлика које постоје међу
предавачима, у односу на територијалну припадност.
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Приликом креирања семинара за унапређење знања предавача, требало би узети
у обзир ове разлике, утврдити потенцијалне узроке постојања истих, и прилагодити
садржај семинара потребама корисника, како би се постигао уједначен квалитет
овог кадра на територији целе Србије. Процес анализе образовних потреба
предавача у ауто-школама, као и процес унапређења већ постојећих знања и ставова
међу овом популацијом, требало би у будућности усмерити ка нивелисању разлика
које постоје у односу на локалне самопуправе у којима су предавачи запослени, у
циљу постизања утврђених стандарда.
6.
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ЗНАЊЕ РОДИТЕЉА О САОБРАЋАЈУ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ
PARENT’S KNOWLEDGE ABOUT TRAFFIC IN ORDER TO
IMPROVE CHILDREN’S SAFETY
Игор Милановић1, Ивица Ристић2, Александар Гошић 3
Резиме: Утицај на безбедност најмлађих учесника у саобраћају је различит у зависности од
њихове старосне доби. Родитељи су веома утицајан фактор на стварање позитивног става код
детета и то пре свега у млађим узрастима. У склопу едукације родитеља приликом израде
елабората безбедности саобраћаја у основним школама у Врању, спроведено је анкетно
истраживање о знању родитеља. Питања су била тако конципирана да се желео стећи увид о
знању основних правила, као и о знању о појединим појавама у саобраћају гледајући локални
карактер. Циљ рада је представљање резултата спроведеног анкетног истраживања и
уочавање проблема.
Кључне речи: родитељи, деца у саобраћају, безбедност саобраћаја
Abstract: The influence on safety of the youngest traffic participants differs depending on their age.
Parents are important factor in creating the positive attitude in children especially at young age. As
a part of parental education while writing this paper on traffic safety in primary schools in Vranje,
we have conducted a survey about parent`s knowledge. The questions were asked in order to have
in insight about the knowledge of the basic rules, also the knowledge about specific events in traffic,
locally. The main purpose of the paper is to present the results of the research survey and to see the
problems.
Keywords: parents, children in traffic, traffic safety
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1.

УВОД

Свако страдало лице у саобраћају је губитак за породицу и друштво, без обзира
да ли се ради о погибији или повређивању. Када је дете у питању, бол и губитак је
још већи, тако да се посебна пажња управо посвећује заштити деце у саобраћају и
утицајним факторима.
У саобраћајним незгодама на путевима у свету, према Светској здравственој
организацији, сваке године погине 186.300 деце, што је више од 500 погинуле деце
сваког дана, а повреде у саобраћајним незгодама су један од четири најчешћа узрока
смрти деце старије од 5 година (WHO, 2015).
Утицај на дете када је у питању саобраћај, али и остале животне активности,
различит je у зависности од старости детета. Психичке карактеристике детета на
рођењу се каснијим развојем мењају (Смиљанић и Толичић, 2008). Када је дете
млађе, родитељи би требало да проводе највише времена са њим и самим тим да
имају и највећи утицај на понашање детета. Каснијим одласком у вртић - школу,
утицај родитеља опада јер се повећава утицај васпитача, учитеља, наставника и
средине. Неки аутори градирају утицај, па говоре о породици, образовним
установама, МУП-у и органу локалне самоуправе (Кукић и Петровић, 2010:151).
Ипак, формирањем правилних ставова још на почетку, родитељи у великој мери
креирају даље понашање свог детета у саобраћају.
Деца се у саобраћају превасходно могу наћи у улози пешака, возача бицикла и
путника у возилу. Када се деца налазе као путници у возилу они су увек у присуству
старијег лица, најчешће родитеља и ту је одговорност родитеља највећа, не само
када је у питању поштовање прописа приликом управљања возилом, већ и за
коришћење заштитних средстава.
Када је дете у улози пешака, психолoзи, али и стручна саобраћајна јавност је
мишљења да тек са девет или десет година, деца стичу вештине да безбедно пешаче
у саобраћају (Schieber и Vegaga, 2001). Опет се ту уочава важна улога родитеља, а
слична је ситуација и када су деца бициклисти у питању.
Циљ рада је да се сагледа угроженост деце у Врању у претходном петогодишњем
периоду, али и да се сагледа колико је знање родитеља о основним саобраћајним
појмовима када је у питању учешће у саобраћају, као и о неким чињеницама
локалног карактера.
2.

УГРОЖЕНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА У ВРАЊУ

Да бисмо сагледали којем су ризику деца старости до 14 година била изложена
у саобраћају, извршиће се кратка анализа безбедности саобраћаја у Врању за период
2011 - 2015. година.
Податак који је веома важан је да у посматраном периоду у Врању није било
погинуле деце, док је у истом периоду у Србији погинуло 71 дете старости до 14
година.
У посматраном петогодишњем периоду, у Врању је теже повређено 9-оро деце,
док је лакше телесне повреде задобило 67-оро деце. На наредној слици биће
приказан процентуални однос броја страдале деце у зависности од својства
учесника у саобраћају у Врању и Србији.
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Слика 1. Приказ страдале деце у процентима у зависности од својства учесника у
саобраћајним незгодама у Врању и Србији у периоду 2011.-2015. година

Са слике се може уочити да је проценат деце страдале као возачи бицикла
приближно једнак у Врању и Србији, док је највећа разлика у процентима код
страдале деце пешака, где је у Врању за скоро 10% веће учешће.
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Слика 2. Број повређене деце у Врању у периоду 2011-2015. година

Са слике 2 уочава се велики проблем у 2013. години, где је чак 28-оро деце у
Врању повређено, од тога чак 20-оро деце – пешака. У осталим годинама број
повређене деце се креће од 9 до 14, али без неке изражене тенденције смањења.
3.

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

У циљу сагледавања знања родитеља о основним саобраћајним појмовима
везаних за саобраћај у близини школа, о неким карактеристикама Врања када је
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учешће деце и возача у питању, као и о неким специфичним саобраћајним
ситуацијама, извршено је анкетно истраживање.
Анкетни упитник је био анониман и попунило га је 100 родитеља из две основне
школе из центра Врања: „Вук Караџић“ (60 родитеља) и „Радоје Домановић“ (40
родитеља). Од укупног броја родитеља, њих 56 је било мушког, а 44 женског пола.
Највећи број родитеља (92) поседује возачку дозволу, а више од половине њих (52)
често довози и одвози децу из школе. Анкетирани су родитељи ученика нижих
разреда.
Након реализације анкетног истраживања, одржана су предавања са
родитељима, у склопу израде Елабората безбедности основних школа, и њима су у
склопу презентације приказани тачни одговори.
Анкета је садржала следећих 8 питања:
1. Знак „зона школа“ у насељу ограничава брзину?
2. У Врању је у протеклих 5 година у саобраћајним незгодама учествовало 86оро деце. Да ли можете, по Вашем мишљењу, кроз проценте приказати
колико је деце повређено у зависности од својства у којем су се налазили у
саобраћају?
3. Једно возило се креће брзином од 50 км/час а друго га претиче брзином од
60 км/час. Када се налазе непосредно један поред другог истрчава дете на
улицу испред њих. Оба возача започињу интензивно кочење. Када се возило
које је ишло 50 км/час зауставило испред детета после отприлике 27 метара,
којом брзином се на месту заустављања првог возила кретало возило које је
ишло брзином од 60 км/час на почетку?
4. Дете је на задњем седишту сигурније у наручју мајке него када је везано
сигурносним појасем или је у ауто-седишту?
5. Приликом удара у непомичну препреку и наглог заустављања, тежина тела
због деловања спољних сила у једном делићу секунде се увећава. Када у
непомичну препреку ударите брзином од 60 км/час, колико у том тренутку
вама порасте тежина?
6. Паркирање на тротоару је?
7. Да ли возило сме да се паркира/заустави на коловозу где су траке физички
одвојене (пример испред ОШ „Радоје Домановић“, код Техничке школе)?
8. Поред свих предузиманих мера, у Србији су у 2014. години возачи под
дејством алкохола изазвали 7% саобраћајних незгода. Колико су по Вашем
мишљењу возачи под дејством алкохола изазвали саобраћајних незгода у
Врању у 2014. години?
Код свих питања, осим питања број 2, били су понуђени одговори, док је део
питања и сликовито био приказан.
4.

РЕЗУЛТАТИ СПРОВЕДЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА

Првим питањем, желело се видети да ли су родитељи упознати са делом Закона
о безбедности саобраћаја на путевима из 2009. године, који први пут уводи термин
„зона школа“.
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1. Знак „зона школа“ у насељу ограничава брзину:
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Слика 3. Одговор на питање број 1 из анкете

Највише родитеља је заокружило одговор да знак „зона школа“ није знак
ограничења већ упозорава на близину школе (одговор 2), док је само 20 родитеља
дало тачан одговор (одговор 3). Четвртина родитеља је одговорила да знак
ограничава брзину на 30 км/час само у случају да уз овај знак стоји и знак који
ограничава брзину на 30 км/час. Најмање је било одговора 1, тј. да је брзина у зони
школа 50 км/час јер је насеље али да треба пазити на децу.
2. У Врању је у протеклих 5 година у саобраћајним незгодама
у ч е с т в ов а л о 86 де т е т а . Д а л и м ож е т е п о В а ш е м м и ш љ е њ у к роз п роце н т е
п ри к а за т и к ол и к о је де це п ов ре ђе н о у за в и с н ос т и од с в ојс т в а у к оје м с у
с е н а л а зи л и у с а обра ћа ју ?
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Слика 4. Одговор на питање број 2 из анкете

Питањем број 2 желео се стећи увид о процени родитеља о угрожености деце у
Врању, у зависности од својства учесника у саобраћају. Родитељи су дали подељене
одговоре, где су готово сва 3 понуђена одговора добила око 33%. Проблем који се
уочава је мишљење родитеља да су деца била угрожена као возачи бицикла, док је
највећа разлика у одговорима била код одговора - дете као путник у возилу. Може
се извући и закључак да су родитељи мишљења да су деца као путници заштићенији,
што статистика демантује.
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3. Једно возило се креће брзином од 50 км/час а друго га претиче брзином од
60 к м /час . К ада с е н алазе н е п ос ре дн о је дан п оре д друг ог и с т рчава де т е н а
ули цу и с п ре д њ и х . О ба возача зап очи њ у и н т е н зи вн о к оче њ е . К ада с е вози ло
к оје је и ш ло 50 к м / час заус т ави ло и с п ре д де т е т а , к ојом брзи н ом с е н а ме с т у
заус т ављ ањ а п рвог вози ла к ре т ало вози ло к оје је и ш ло брзи н ом од 60 к м / час
н а п оче т к у ?
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Слика 5. Одговор на питање број 3 из анкете

Питање број три је било из конкретне саобраћајне ситуације. Понуђена су била
4 одговора (1. - 10 км/час, 2. - 20 км/час, 3. - 30 км/час, 4. - 40 км/час). Родитељи су
и сами додали коментар да су разумели питање, али да нису били свесни који би
одговор могао бити тачан. Сличан број родитеља је одговорио на сва 4 понуђена
одговора, али је добро што су овим питањем родитељи натерани на размишљање.
4. Дете је на задњем седишту сигурније у наручју мајке него када је
в е за н о с и г у рн ос и и м п оја с е м и л и је у а у т о - с е ди ш т у ?
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Слика 6. Одговор на питање број 4 из анкете

Истраживањем из 2015. године, утврђено је да у Врању 26,2% деце старости до
3 године и 21% деце старости 4-12 година користи дечији заштитни систем
(http://www.abs.gov.rs/statistika-lokalne-samouprave, 02.01.2017.). То је подстакло
ауторе да поставе питање број 4. Највише родитеља (78) је очекивано дала негативан
одговор (одговор 2), мада су 22 родитеља одговорила позитивно (одговори 2 и 3), с
тим што је трећи понуђени одговор био «да, само када је мајка сконцентрисана на
држање детета». Велики број тачних одговора, али и супротно чињенично стање,
говори нам да је свест родитеља прилично ниска.
Питање број 5 је било опет одговор на конкретну саобраћајну ситуацију. На ово
питање није био очекиван велики број тачних одговора, јер и људи из струке често
не знају одговор. Жеља је била подстакнути родитеље на размишљање и у каснијем
предавању им показати зашто је ово тачан одговор.
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5. Приликом удара у непомичну препреку и наглог заустављања, тежина
т е л а због де л ов а њ а с п ољ н и х с и л а у је дн ом де л и ћу с е к и н де с е у в е ћа в а .
К а да у н е п ом и ч н у п ре п ре к у у да ри т е брзи н ом од 60 к м / ч а с , к ол и к о у т ом
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Слика 7. Одговор на питање број 5 из анкете

Понуђена су била 4 одговора (1. - 2 пута, 2. - 5 пута, 3. - 10 пута, 4. - 20 пута). У
разговору са анкетираним родитељима, након одслушаног предавања, највише
изненађења је било управо код овог питања. Родитељи просто нису били свесни
чињенице да тежина толико може нарасти, а онда су се и вратили на питање број 4
и констатовали да мајка са оволиким нарастањем тежине може доста повредити дете
уколико га држи у наручју.
Код питања број 6, жеља аутора је била да што мање буде тачнијих одговора из
разлога што се ради о негативним чињеницама у Врању.
6. Поред свих предузиманих мера, у Србији су у 2014. години возачи под
де јс т в ом а л к ох ол а и за зв а л и 7% с а обра ћа јн и х н е зг ода . К ол и к о с у п о
В а ш е м м и ш љ е њ у в оза ч и п од де јс т в ом а л к ох ол а и за зв а л и с а обра ћа јн и х
н е зг ода у В ра њ у у 2014. г оди н и ?
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Слика 8. Одговор на питање број 6 из анкете

Код овог питања понуђена су била такође 4 одговора (1. - 5 %, 2. - 7 %, 3. - 13
%, 4. - 17 %). Овде је тачан био одговор под 4 и за њега се одлучило највећи број
родитеља (43). Нажалост, родитељи у Врању су и сами свесни да се на улицама
града, где се крећу они али и њихова деца, налази велики број возача под дејством
алкохола. Ово је такође одраз ниске саобраћајне културе.
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7. Да ли возило сме да се паркира/заустави на коловозу где су
с а обра ћа јн е т ра к е ф и зи ч к и одв оје н е ( п ри м е р и с п ре д О Ш " Р а доје
Д ом а н ов и ћ " и л и к од Т е х н и ч к е ш к ол е )?
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Слика 9. Одговор на питање број 7 из анкете

Постављањем питања број 7 и 8, аутори су желели да виде колико је знање
родитеља о основним правилима која дефинишу паркирање. У питању 7 било је
понуђено три одговора (1 - да, 2 - не, 3 - да, уколико има довољно места да друго
возило обиђе паркирано/заустављено возило). Највећи број родитеља (73) је
одговорило тачно. Нажалост, свакодневне слике паркираних возила поред једне од
школа, а у ситуацији на коју се односило питање, говори нам да «родитељи познају
правило, али га не поштују».
8. Паркирање на тротоару је:
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Слика 10. Одговор на питање број 8 из анкете

Сличан распоред био је и код питања број 8, где је тачан одговор под 4 «дозвољено само ако је то регулисано саобраћајним знаком» дало 58 родитеља. Да
је «увек забрањено» - одговор под 2, написало је 30 родитеља, док је 12 родитеља
заокружило одговор под 3 «дозвољено ако има довољно места за пролазак пешака».
Већи број тачних одговора сигурно радује, али нажалост то знање се често у
пракси не примењује и деца поред школа излазе на улицу заобилазећи паркиране
аутомобиле у којима је родитељ који чека своје дете.
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5.

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

Мишљење се најчешће формира на основу доступних информација, знања али и
уверења. Приликом обраде првог питања, колико је ограничење у „зони школа“,
четвртина родитеља је погрешно одговорила заокруживши одговор да је
ограничење 30 км/час али када постоји и знак II-30 «ограничење брзине» од 30
км/час. На погрешно мишљење родитеља вероватно су утицали и постављени
саобраћајни знаци у близини једне од школа, где је на истом стубу постављен знак
III-28 «зона школа» и знак II-30 «ограничење брзине» од 30 км/час (Правилник о
саобраћајној сигнализацији, 2014). Ово је доказ да и „стручна“ лица из управљача
пута не познају прописе.
Оно што забрињава је да код неких питања већина родитеља је дала тачне
одговоре али да је стање на лицу места другачије. Више од 3/4 родитеља зна да је
дете сигурније у ауто седишту него у наручју мајке али седиште користи око
четвртина родитеља. Више од половине родитеља зна да је забрањено паркирање на
тротоару али када се нађу на месту возача то често забораве, па се паркирају на
тротоару у близини школа, те деца иду коловозом уместо тротоаром.
Ово нам говори да је можда и главни проблем и простор за будуће деловање
управо утицање на свест родитеља, како би радили оно што је прописано што и они
знају али нажалост не раде.
6.

ЗАКЉУЧАК

Скоро половина деце старости до 14 година која су повређена док су били
путници у возилу, значи у присуству старијих, говори да су деца најугроженија
управо у присуству родитеља, рођака или пријатеља. Податак и да у Врању свако
четврто дете старости до 3 године и свако пето дете старости 4-12 година користи
дечији заштитни систем говори нам да родитељи нису одговорили свом задатку у
заштити деце у саобраћају.
Спроведено анкетно истраживање нам говори и да међу родитељима има доста
оних који су возачи, користе возило за превоз детета до и из школе, али да не познају
основна правила о саобраћају када су деца у питању.
Раније спроведено истраживање (Ристић et al, 2016:46) такође упозорава, јер је
утврђено да 38,43-44,03% родитеља (у зависности од школе у Врању), када је у
друштву детета, користи пешачки прелаз. Ове чињенице нам говоре да поједини
родитељи не поседују основно знање, али и да већина родитеља нема изграђен
позитиван став о правилном понашању у саобраћају.
Како решавати овај проблем? Аутори су мишљења да се мора деловати
превентивно-репресивним мерама. Превентива се пре свега огледа у раду са
родитељима. Израда Елабората безбедности саобраћаја основних школа је одлична
прилика да се са свим родитељима у школи одржи родитељски састанак, укаже на
угроженост деце, али и на основне грешке и неправилности које родитељи чине. У
раду са родитељима боље је више користити податке, чињенице, фотографије и
видео материјал који је са територије где се одржава предавање. Предлог је и да се
ти подаци упореде са подацима из Републике, а у раду укључивати и медије.
Доласком нове генерације ђака, едукацију вршити и са њиховим родитељима.
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Уколико такве превентивне мере и даље не дају очекиване резултате, онда
почети са репресивним мерама, ангажовањем саобраћајне полиције. Нажалост,
ниска свест се мења причом или казнама, а родитељи могу изабрати шта је боље
када је у питању безбедност њихове деце.
7.
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ZNAČAJ PRIMENE SAVREMENIH SISTEMA ZA KONTROLU
SAOBRAĆAJA NA PRIMERU GRADA NIŠA
THE IMPORTANCE OF APPLYING ADVANCED SYSTEM FOR
TRAFFIC CONTROL ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF NIS
Vladimir Popović1, Igor Trajković2, Igor Vojinović3
Rezime: Grad Niš je 2009. godine prepoznao značaj upravljanja bezbednošću saobraćaja i shodno
Zakonu o bezbednosti saobraćaja formirao Savet za bezbednost saobraćaja kao telo koje će se baviti
ovom problematikom. Jedan od značajnijih projekata u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja u
Nišu jeste formiranje Centra za upravljanje saobraćajem primenom savremenih informacionih
tehnologija. Uzimajući u obzir kompleksnost projekta, realizacija je krenula u fazama, i kao početni
segment implementirane su kamere za evidentiranje saobraćajnih prekršaja od strane vozača na
raskrsnici. U ovom radu biće prikazani efekti primene ovog rešenja, na konkretnoj raskrsnici, sa
daljim planom razvoja sistema. Autori će prikazati uticaj ovog rešenja, kako na broj prekršaja od
strane vozača po mesecima od momenta implementacije sistema, tako i na finansijska sredstva u
cilju isplativosti investicije..
Ključne reči: bezbednost saobraćaja, savremeni sistemi za kontrolu saobraćaja, evidentiranje
prekršaja
Abstract: City of Niš in 2009, recognized the importance of traffic safety management and in
compliance with the Law on Traffic Safety, formed a Council for Traffic Safety as a body that will
deal with this issue. One of the major projects in order to increase traffic safety in Nis, is the
formation of the Center for traffic management using modern information technologies. Taking into
account the complexity of the project, the implementation started in stages, as implemented in the
initial segment of the cameras for recording traffic violations by drivers at an intersection. In this
paper will be presented the effects of the application of this decision, on the particular junction, with
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the further development plan system. The authors will show the impact of this decision, as the
number of offenses by drivers by months from the time of implementation of the system, as well as
the financial resources for the purpose of investment profitability.
Keywords: traffic safety, advanced system for traffic control, registration of offenses

1.

UVOD

Kada je 5. aprila 1946. komandant ozloglašenog koncentracionog logora Auschwitz,
Rudolf Höss, na svome suđenju priznao ubistvo 2.5 miliona ljudi, svet je zanemeo
(http://auschwitz.org/en/, 21.01.2017.). Kasnije, DNK analizom potvrđeno je ubistvo 1.5
miliona ljudi. Svet se složio da je počinjeno nezamislivo zverstvo, čiji akteri nisu marili
za godine, .pol i ličnosti stradalih. Na žalost, ni danas, 72 godine nakon završetka Drugog
svetskog rata nemamo blažu sliku, jedino imamo zamenu glavnih aktera, gde se umesto
SS divizija pojavljuje globalni problem u vidu saobraćaja.
Iz godine u godinu, saobraćajni stručnjaci, vrše rekapitulaciju gradiva i podsećaju se
da na putevima u svetu, svake godine, 1.3 miliona ljudi izgubi život u saobraćajnim
nezgodama. Možda je još više zastrašujući podatak da od tih 1.3 miliona duša, oko
190.000 su deca ispod 18 godina. Ovde se statistika ne zaustavlja, i poražavajućim tonom
daje brojku od 20 do 50 miliona povređenih u saobraćaju koji nastavljaju svoj život kao
invalidi. Oko 90% smrtnih slučajeva izazvanih saobraćajnim nezgodama na putevima
dogodi se u nerazvijenim i srednje razvijenim zemljama koje poseduju manje od polovine
vozila registrovanih u svetu. Povrede u saobraćaju su jedan od tri vodeća uzroka smrti u
starosnoj grupi od 5 do 44 godine. Ukoliko u skorijoj budućnosti ne budu preduzete neke
efektivnije mere, saobraćajni traumatizam će postati peti vodeći uzrok smrti u svetu, i
rezultovaće sa procenjenih 2,4 miliona smrtnih slučajeva godišnje. Ovo je, delom, rezultat
povećanja broja motornih vozila bez poboljšanja strategija bezbednosti na putevima.
Ekonomski troškovi nezgoda u kojima učestvuju motorna vozila iznose 1-3%
odgovarajućeg Bruto nacionalnog proizvoda zemalja sveta i dostižu cifru od 500 milijardi
dolara (Plan dekade bezbednosti saobraćaja (2015), Svetska zdravstvena organizacija,
WHO).
Ukoliko se pažljivo analiziraju Izveštaji Svetske zdravstvene organizacije sa
preporukama poslednjih godina kao i Globalni plan decenije akcija za bezbednost na
putevima 2011 – 2020, može se tvrditi, da se povrede u saobraćajnim nezgodama mogu
sprečiti. Iskustva pokazuju da su adekvatno finansirana Agencija za bezbednost na
putevima i Nacionalni plan ili strategija sa merljivim ciljevima ključne komponente
održivog odgovora na zahteve bezbednosti u saobraćaju. U efektivne intervencije spadaju:
uključivanje principa bezbednosti saobraćaja u plansko iskorišćavanje zemljišta, urbano
planiranje i planiranje saobraćaja, projektovanje bezbednijih puteva i nezavisne provere
bezbednosti na putevima prilikom planiranja novih projekata, unapređenje bezbednosti
samih vozila, promovisanje javnog prevoza, efikasna kontrola brzine od strane policije i
korišćenje drugih mera za usporavanje saobraćaja, donošenje i sprovođenje zakona koji
obavezuju na korišćenje sigurnosnih pojaseva, kaciga i dečijih sedišta, određivanje
dozvoljenog nivoa i provera koncentracije alkohola u krvi za vozače, poboljšanje načina
neposrednog zbrinjavanja nastradalih u saobraćajnim nezgodama. Kampanje za podizanja
svesti takođe igraju važnu ulogu u pružanju podrške sprovođenju zakonskih mera kroz
povećanje svesti o rizicima i kaznenim merama u slučaju nepoštovanja zakona.
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Republika Srbija je u poslednjem periodu primenila sve ove preporuke. Donesen je
adekvatan zakon o bezbednosti saobraćaja koji prepoznaje najkritičnije elemente
bezbednosti saobraćaja poput brzine, upotrebe alkohola u vožnji, upotrebu zaštitnih
pojaseva i zaštitnih kaciga i ostalo. Donesena je nacionalna strategija bezbednosti
saobraćaja koja definiše pet stubova bezbednosti saobraćaja i u kojoj se navodi da svaka
lokalna samouprava treba da izradi svoju lokalnu strategiju bezbednosti saobraćaja na
osnovu karakteristika saobraćajnog sistema.
Grad Niš nije izradio lokalnu strategiju bezbednosti saobraćaja, ali shodno Zakonu o
bezbednosti saobraćaja, 2009. formirao je Savet za bezbednost saobraćaja kao telo koje se
bavi ovom problematikom. U ovom radu biće prikazan primer dobre prakse koji povezuje
preporuke struke i praktičnu realizaciju, na primeru raskrsnice koja je od kraja 2015.
godine opremljena savremenim sistemom za evidentiranje prekršaja od strane vozača, kao
deo Sistema za centralno upravljanje saobraćajem u Nišu. Biće prikazani konkretni podaci
o evidentiranom broju prekršaja kao i o sprovedenim kaznenim merama i benefitima
ovakvog sistema za grad, građane i sistem bezbednosti saobraćaja.
2.

MATERIJAL I METODE

U ovom radu primenjena je metoda Ključnog slučaja, koja dubinski analizira neku
pojavu, proces, instituciju, osobu, grupu ili događaj, gde su u periodu od godinu dana
(novembar 2015. – novembar 2016.) praćeni podaci o saobraćajnim prekršajima od strane
vozača na konkretnoj raskrsnici u gradu Nišu – bulevar Zorana Đinđića i ulice Vojvode
Mišića. Analizirana je dokumentacija koja je pratila realizaciju projekta opremanja ove
raskrsnice (tzv. Raskrsnica kod Crvenog Pevca, Slika 1) sistemom za evidentiranje
prekršaja u saobraćaju od strane vozača, kao i svi relevantni parametri počev od cene
koštanja sistema, vrste prekršaja koji se evidentiraju, prihoda, uticaja na broj prekršaja i
sl.

Slika 1. Položaj raskrsnice „Kod Crvenog pevca“ na mapi grada Niša
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Ova metoda je povoljna ako se želi odgovoriti na pitanje „kako“ i „zašto“ su se
određene okolnosti ili činjenice dogodili. Metodom Ključnog slučaja se analizira sam
slučaj sa svim njegovim obeležjima kao i društveni kontekst u kome se slučaj javio.
Povod sa sprovođenje ovog projekta datira iz 2007 godine kada je Elektronski fakultet
iz Niša na osnovu zahteva Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj
(UKDES) izradio „Idejni projekat centralizovanog upravljanja saobraćajem u Nišu“ (CUS
projekat). Ovaj projekat je podrazumevao primenu savremenih tehnologija u
saobraćajnom sistemu grada Niša kao i definisanje početnih aktivnosti i utvrđivanje
osnove za uvođenje nove, funkcionalnije organizacije i sistema automatskog upravljanja
ukupnim saobraćajnim tokovima na uličnoj mreži Niša. Projekat je imao za cilj da sagleda,
obradi i ponudi strategiju i predloge za makro upravljanje saobraćajnim tokovima i
rešavanje saobraćajnih problema na koridorima ulične mreže i pojedinim zonama, kao i
da dà pregled svetskih iskustava na ovom polju.
Princip formiranja sistema CUS u gradu Nišu zasniva se na sledećem:
- grad Niš se deli na sektore (delovi mreže) u kojima se primenjuju različiti sistemi
upravljanja saobraćajem. Sektori se povezuju u jednu celinu, koja se kontroliše i
kojom se upravlja iz jedne tačke (centar sistema)
- sektori se dele prema načinu regulisanja saobraćaja semaforizovanih raskrsnica,
prema karakteristikama mreže saobraćajnica i prema koordinaciji rada
- centar za upravljanje saobraćajem formira se u okviru Uprave za komunalne
delatnosti, energetiku i saobraćaj
- mogućnost formiranja rezervnih centara u okviru JP Direkcija za izgradnju grada,
MUP – PU Niš, vatrogasne stanice sa mogućnošću praćenja rada sistema ali ne i
upravljanja
- sistem CUS formiraće se po fazama, kao bi se umanjila ograničenja vezana za
nedostatak novčanih sredstava
- razvoj sistema treba planirati u zavisnosti od razvoja putne mreže i brzine
inoviranja savremene upravljačke opreme.
U idejnom projektu je izvršena podela ulične mreže na tri sektora: „Plava zona“,
„Bulevari“ i „Izolovane raskrsnice“, u kojima se primenjuju različita rešenja upravljanja
saobraćajem.
Osnovni korisnici ovakvog sistema bi bili:
- Uprava za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj
- Uprava za planiranje i izgradnju
- JP Direkcija za izgradnju grada
- JP Zavod za urbanizam
- MUP – PU Niš
- Vatrogasne službe
Svi ovi korisnici bi na različite načine koristili podatke dobijene u realnom vremenu.
Sistem centralnog upravljanja saobraćajem u gradu treba da omogući izvršenje
sledećih zadataka:
- prikupljanje podataka o saobraćaju i saobraćajnim tokovima na uličnoj mreži grada
- analiza prikupljenih podataka i formiranje signalnih planova za optimalno
upravljanje saobraćajem
- formiranje grupe semaforizovanih raskrsnica i njihova koordinacija
- lociranje mesta na kojima dolazi do prezasićenja saobraćajnih tokova i do zastoja u
saobraćaju, sa formiranjem kontramera za njihovo uklanjanje ili smanjivanje
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-

vršenje video nadzora raskrsnica
detekcija učesnika u saobraćaju koji ne poštuju saobraćajne propise u pogledu
poštovanja brzine i crvenog svetla
praćenje ispravnosti rada uređaja i elemenata za kontrolu u realnom vremenu i
obaveštavnje o eventualnim neispravnostima
formiranje baze podataka o saobraćajnom opterećenju, a u daljem razvoju
omogućava i praćenje stanja bezbednosti saobraćaja na uličnoj mreži
omogućavanje nadogradnje celokupnog sistema.

2009 godine formiran je Savet za bezbednost saobraćaja grada Niša, koji je analizirao
predložene mere u projektu i zajedno sa stručnim ljudima doneo odluku o faznom
sprovođenju i implementaciji CUS projekta. Donesena je odluka o realizaciji dela Sistema
za detekciju učesnika u saobraćaju koji ne poštuju saobraćajne propise. Definisane su tri
ključne raskrsnice u gradu na kojima je, od strane saobraćajne policije PU Niš, evidentiran
najveći broj prekršaja. Kao prva raskrsnica na kojoj je implementiran sistem našla se
raskrsnica kod Crvenog pevca.
Sistem je razvijen i postavljen od strane domaće firme koja se bavi saobraćajnim
sistemima i nakon perioda testiranja, novembra 2015 je zvanično krenuo sa radom, od
kada su i analizirani podaci u ovom radu.
3.

REZULTATI

Rezultati su sistematizovani na osnovu podataka koje sistem za evidentiranje prekršaja
pruža. U konkretnom slučaju, sistem koji je implementiran na raskrsnici „kod Crvenog
pevca“ evidentirao je dva tipa prekršaja: Prolazak kroz crveno svetlo od strane vozača i
nepropisno prestrojavanje. Svi podaci su prikazani u tabeli 1. za period od novembra 2015.
do novembra 2016. godine.
Tabela 1. Broj prekršaja evidentiranih od strane sistema

Месец

новембар 2015.
децембар 2015.
јануар 2016.
фебруар 2016.
март 2016.
април 2016.
мај 2016.
јун 2016.
јул 2016.
август 2016.
септембар 2016.
октобар 2016.
новембар 2016.
Укупно
Укупно прекршаја
1+2

Број
прекршаја пролазак на
црвено
светло

Број
прекршаја непрописно
престројава
ње

Број
санкционисаних
возача пролазак на
црвено светло

Број
санкционисаних
возача непрописно
престројавање

Просечан број
прекршаја
дневно пролазак на
црвено светло

Просечан број
прекршаја
дневно непрописно
престројавање

401
384
298
262
224
183
156
184
187
177
172
172
165
2965

196
172
150
71
77
56
131
132
144
156
93
97
118
1593

401
384
281
240
164
77
60
75
96
80
74
26
0
1958

196
172
143
63
62
37
57
53
74
65
35
19
0
976

13
12
10
9
7
6
5
6
6
6
6
6
5

6
6
5
3
3
2
4
4
5
5
3
3
4

4558
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U cilju preglednosti podataka, kako bi se jasnije prikazao trend kretanja saobraćajnih
prekršaja za praćeni period formirani su grafici br 1 i 2

Grafik 1. Broj prekršaja –prolazak na crveno svetlo

Grafik br. 2 Broj prekršaja

Na osnovu obrađenih podataka možemo zaključiti da broj prekršaja po mesecima
opada. Broj prekršaja – prolazak kroz crveno svetlo je u većoj meri smanjen u odnosu na
broj prekršaja – nepropisno postrojavanje. Razlog ovome autori pretpostavljaju da treba
tražiti u kaznenoj politici.
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Cena koštanja ovog sistema je oko 6 miliona dinara. U periodu od 2014 do 2016 godine
od naplaćenih kazni, u budžet grada, je prispelo oko 100 miliona dinara. U toku 2014.
godine iznos od naplaćenih kasni koji je bio na raspolaganju savetu za bezbednost
saobraćaja grada Niša iznosio je oko 39 miliona, 2015. je taj iznos uvećan i ukupna cifra
je bila oko 44 miliona da bi u 2015. se ova cifra popela na 47 miliona dinara.
4.

DISKUSIJA

Na osnovu podataka koji su sistematizovani i analizirani može se zaključiti da ovaj
sistem ima višestrukih prednosti. U analiziranom periodu broj prekršaja od strane vozača
se drastično smanjio po mesecima (od 400 prolazaka kroz raskrsnicu na crvenom svetlu u
novembru 2015. došlo se do oko 160 prolazaka kroz raskrsnicu na crvenom svetlu u
novembru 2016). Zanimljiv je podatak da i ako je došlo do pada broja prekršaja, novčana
sredstva na osnovu naplaćenih kazni su se uvećala. Ovde nije bilo moguće sistematizovati
koliki je to novčani iznos bio konkretno pre uvođenja sistema na samoj raskrsnici i nakon
uvođenja sistema, ali je činjenica da pomoću ovog sistema 100% vozača koji čine prekršaj
je evidentirano i procesuirano u najkraćem postupku.
Sama cena koštanja sistema u odnosu na prednosti je više nego opravdana. Uzimajući
u obzir da klasična semaforisana raskrsnica košta oko 3 miliona dinara a da raskrsnica sa
kružnim tokom koja nije upravljiva košta oko 10 miliona dinara, cena od 6 miliona dinara
za ovaj sistem (bez lanterni, stubova i konzolnih nosača) je opravdana.
Ovakvim projektima, lokalna vlast sprovodi radnje definisane prvim stubom
nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja - organizaciju i upravljanje bezbednošću
saobraćaja.
5.

ZAKLJUČAK

„Saobraćaj predstavlja posledicu osnovne ljudske potrebe za kretanjem“ je jedna od
mnogih definicija saobraćaja. Saobraćajni sistemi se iz godine u godinu razvijaju, broj
vozila na ulicama raste, a trenutno povoda za značajnijom paradigmom u pogledu
prevoznih sredstava nema. Do pronalaska potpuno funkcionalnog teleporta, saobraćajni
stručnjaci se moraju orijentisati ka primeni savremenih sredstava u saobraćaju koji će
omogućiti praćenje, evidentiranje i planiranje svih parametara koji definišu saobraćaj u
gradovima.
Na konkretnom primeru u ovom radu je prikazan značaj implementacije sistema za
evidentiranje prekršaja. Ovde je neosporna višestruka korist, kako u smanjenju broja
prekršaja tako i u sprovođenju kaznenih mera nad svim počiniocima prekršaja. Ovakav
sistem omogućava stvaranje finansijske osnove za svoju rentabilnost i otvara mogućnosti
pribavljanja novčanih sredstava za dalji razvoj sistema a u cilju prevencije saobraćajnih
nezgoda eliminacijom saobraćajnih prekršaja od strane vozača. Kao takav, predstavlja
postavljanje prvog stuba sistema bezbednosti saobraćaja na svoje mesto u društvu.
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ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У
ОБРАЗОВАЊУ
PROGRAM OF PROFESSIONAL IMPROVEMENT FOR THE
EMPLOYED IN EDUCATION
Милан Илић1, др Јовица Васиљевић2, Мирослав Росић3, Бранко Стаматовић4
Резиме: Веома важна је континуирана едукација деце о безбедности у саобраћају од
најранијег узраста. Неопходно је омогућити деци наставни садржај и активности за изградњу
позитивних ставова и навика о понашању у саобраћају. Значајну улогу у том процесу има
наставно особље које поред рада са децом, велики утицај морају поклањати и родитељима
деце са којима раде. Подаци говоре да је око половине броја настрадале деце у саобраћају
било у својству путника. Стратешки циљ је да до 2020. године нема погинуле деце у
саобраћају. Агенција за безбедност саобраћаја је акредитовала девет програма стручног
усавршавања за запослене у образовању који су на листи приоритетних програма од
националног значаја. Овим програмима је примењена нова методологија у реализацији
стручних семинара за запослене у образовању и сачињена електронска „Библиотека планова,
активности и материјала са акредитованих семинара“. Ефекти реализације ових семинара се
огледају у повећаном броју активности са децом и родитељима у местима и институцијама
где су реализовани семинари.
Кључне речи: Акредитовани програми, едукација деце и родитеља, стручно усавршавање
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Abstract: It is very important to have continuous education of children about traffic since their
early age. It is necessary to provide children with the education contents and the activities for
creating positive attitudes and habits in traffic behavior. In that process the teachers’ role is
significant, who besides working with children, must give great influence to the parents of children
they work with. The data tell that about half of the number of child casualties are passengers. The
strategic goal is to have zero killed children in traffic by the year 20202. The Road Traffic Safety
Agency has accredited nine programs of professional improvement for the employed in education
which take priority on the list of programs of national importance. These programs apply new
methodology in realization of professional seminars for the employed in education, as well as
electronic “Library of plans, activities and material from the accredited seminars”. The effects of
these seminars are a higher number of activities with children and parents at the places of and
institutions of seminar realization.
Keywords: accredited programs, education of children and parents, professional improvement

1.

УВОД

Наставно особље које ради са децом је поред родитеља један од најважнијих
фактора који значајно утиче на саобраћајно образовање и васпитање деце.
Чињеница да не постоји посебан предмет који се односи на саобраћај и да је
остављено васпитачима, учитељима и наставницима да самостално процењују
обим, врсту и начин активности са децом, указује на неопходност њихове едукације
и припреме за реализацију квалитетних и ефективних часова и занимања са децом
у вези са безбедним учешћем деце у саобраћају. Осим познавања саобраћајних
прописа и правила кроз припрему и полагање возачког испита, најчешће стручно
усавршавање запослених у образовању у Србији реализује се у облику стручних
трибина на којима је представљен проблем страдања деце у саобраћају. Трибине се
реализују на нивоу локалне самоуправе кроз различите пројекте и акције. Наставне
методе које се користе су најчешће предавање са презентацијом. Активност
учесника се огледа у гледању, слушању, постављању и одговарању на евентуална
питања. Након ових семинара, учесници су препуштени сами себи да осмисле,
направе план, организују активности, пронађу подршку у образовној и другим
институцијама или код родитеља и реализују активности са децом. Дакле не постоји
системски приступ, него се у највећем делу ослања на индивидуални ентузијазам
наставног особља.
Модел акредитованих програма које реализује Агенција за безбедност
саобраћаја је другачији од свих до сада реализованих са васпитачима и учитељима.
Основна предност је у интерактивним наставним методама, различитим облицима
рада, индивидуалним и групним активностима и припреми стандардизованог плана
часа, презентације и активности за реализацију конкретног часа намењеног деци или
родитељима. У завршном делу семинара презентују се идеје и сачињени материјали
по групама. Важност овог дела семинара је у размени различитих идеја и приступа
у реализацији часова и активности на тему безбедности деце у саобраћају.
Акредитовани семинари које реализује Агенција за безбедност саобраћаја реализују
се уз подршку и присуство представника Савета за безбедност саобраћаја са
територије локалне самоуправе.
У периоду од 2013. до 2015. године у Републици Србији је погинуло 35-оро деце,
а 4.476-оро деце је повређено у саобраћајним незгодама (АБС, 2016). Чињеница да
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свако друго погинуло или повређено дете страда у својству путника у возилу (АБС,
2015) намеће закључак да деци путницима у возилу треба посветити посебну
пажњу. Анализе спроведене у Агенцији за безбедност саобраћаја показале да деца
старости 0-7 година највише смртно страдају у својству путника (75%), деца
старости 8-10 година у својству пешака (67%), а деца старости 11-14 година у
својству пешака и путника (39% и 38%) у периоду од 2013. до 2015. године (АБС,
2015). Деца бициклисти су најугроженији баш у периоду 11-14 година старости
(АБС, 2015). Националном Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима
Републике Србије 2015-2020 („Сл. гласник РС“ бр 65/2015) је у циљевима
дефинисано да од 2020. године не сме бити погинуле деце у саобраћају (визија 0 за
погинулу децу у саобраћају у Републици Србији).
Предмет рада су знања, ставови и информисаност наставног особља о проблему
страдања деце у саобраћају као и број и обим реализованих активности са децом и
родитељима након учешћа на акредитованом семинару АБС-а.
Циљ рада је мерење ефеката реализације акредитованих семинара на наставно
особље и њихове активности са децом и родитељима.
1.1.

Преглед литературе

Европска комисија је 2003. године покренула пројекат о систематизацији
различитих едукативних програма у 25 држава Европске уније, а у коме је
закључено да постоји, услед разлика у школским системима, саобраћајном систему,
менталитету, култури, администрацији, мноштво разнородних програма широм
Европске уније (KfV, 2005). Аssailly (2015) види едукацију као један од 4Е елемента
– стуба безбедности саобраћаја: едукација, присила, инжењерство и хитне службе
(education, inforcement, engineering and emergency services). На другој страни, као
један од највећих недостатака едукације као мере за повећање безбедности
саобраћаја наводи се то што ће резултати бити видљиви тек након одређеног
периода година у будућности. Едукација није мера која се једнократно може
примерити, већ је нешто што треба континуирано примењивати.
У документу којем врше евалуацију едукативних програма у безбедности
саобраћаја Dragutinović et al. (2006) истичу да је у многим државама едукација у
безбедности саобраћаја посматрана као веома важна, па чак и обавезна, односно
постоји убеђење да је едукација у области безбедности саобраћаја успешна и
неизбежна за свеобухватно унапређење система безбедности саобраћаја. Стога
Dragutinović et al. (2006) истичу да едукација у области безбедности саобраћаја
захтева системски и добро испланиран приступ. Међутим, карактеристично је да за
квалитетну евалуацију мноштва различитих програма едукације деце у безбедности
саобраћаја који постоје, најчешће недостају квалитетне евалуације квалитета
спроведеног програма (Dragutinović et al., 2006; Twisk et al., 2007). Twisk et al. (2007)
указују да је едукација много ефикаснија уколико је део дуготрајних и поновљених
интервенција које се комбинују са другим мерама.
Пројекат „Анализа образовне потребе деце школског и деце млађег школског
узраста са израдом едукативног материјала“ (АБС, 2015) истиче да деца различитог
узраста и пола на различит начин опажају опасности у саобраћају, имају различит
степен развоја психо-физичких особина и способности, а учешће у саобраћају у
градској или руралној средини доноси потпуно другачије изазове. Посебно је
карактеристична анализа у погледу пропуста у саобраћајним незгодама са учешћем
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деце. Наиме, пројектом (АБС, 2015б) је закључено, анализом 100 експертиза
саобраћајних незгода у којима су погинула деца као пешаци3, да су деца у 84/100
саобраћајних незгода начинила пропуст узрочно везан за стварање опасне ситуације
и настанак саобраћајне незгоде. До сличних закључака се долази и приликом
анализе експертиза са учешћем деце бициклиста. У контексту деце као путника у
возилу, знатно је доминантнији утицај родитеља на безбедност деце. У резултатима
пројекта „Бенчмаркинг безбедности саобраћаја на локалном нивоу и успостављање
система безбедности саобраћаја у локалним самоуправама“ (Росић и др., 105)
већина локалних самоуправа спроводи само оне активности које су генерално
заступљене у свим локалним самоуправама (предавање представника саобраћајне
полиције почетком школске године и такмичење „Шта знаш о саобраћају?“),
саобраћајне секције углавном не функционишу, а нема ни довољно наставних
средстава. Росић и др. (2016) су истакли и ретке позитивне примере где локалне
самоуправе имају сопствене маскоте и представе за децу у области безбедности
саобраћаја (Шабац), или примери вршњачке едукације (Ваљево).
Све наведено је иницирало Агенцију за безбедност саобраћаја да покрене
свеобухватни програм едукације наставника, учитеља и васпитача, кроз
одговарајући акредитовани програм, да припреми одговарајуће материјале, пратећи
софтвер за лакшу комуникацију и размену идеја и др. У раду је презентован концепт
едукације наставника, учитеља и васпитача који је акредитовала Агенција за
безбедност саобраћаја, а који је намењен повећању безбедности деце као учесника
у саобраћају.
2.
2.1.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Припрема и поступак истраживања

Истраживање је спроведено са основним циљем установљавања ефеката
похађања семинара на полазнике, односно његовог утицаја на њихова знања,
ставове, разумевање и накнадне активности у раду са децом и родитељима, а у вези
са темама обрађиваним не семинару. Основни задатак рада је да утврди у којој мери
су знање, ставови и понашања полазника промењени након похађања семинара и
препознавање разлика у знању, ставовима и понашањима у вези са безбедношћу
деце у саобраћају просветних радника који су похађали семинар и оних који нису.
Један од задатака је и евалуација семинара са крајњим циљем унапређења семинара,
како су смислу програма и жељених исхода, тако и у смислу реализације.
Испитанике у овом анкетном истраживању чини 162 просветна радника
(васпитача/ица, учитеља/ица и наставника/ица). Анкетно истраживање је вршено у
периоду од 09.01.2017. године до 15.01.2017. године помоћу апликације Google
упитници
и
то
тако
што
је
линк
на
упитник
(https://goo.gl/forms/1P2OhPuR5o69UtJ63) упућен на око 200 мејл адреса учесника
семинара из осам градова и општина у којима је семинар реализован а истовремено
су учесници семинара замољени да исти упитник проследе на попуњавање и
колегама из својих васпитно-образовних установа који нису похађали семинар, те
Експертизе са Саобраћајног факултета, Универзитета у Београду и Факултета техничких наука,
Универзитета у Новом Саду.
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на тај начин помогну да се обезбеди „контролна група“ за поређење резултата. У
предвиђеном року приспело је 162 правилно попуњених упитника, и то 79 од
испитаника који су похађали семинар и 83 од испитаника који га нису похађали.
2.2.

Инструмент истраживања

Инструмент коришћен у овом истраживању је (електронски) анкетни упитник
креиран од стране аутора у складу са задацима и циљевима истраживања. Упитник
садржи основне податке о циљевима и ауторима истраживања, као и о апсолутној
анонимности учешћа. Први део упитника односи се на неколико основних социодемографских карактеристика: пол, занимање, старост. Други део упитника састоји
се од 14 области безбедности деце у саобраћају (а које су главне теме семинара), а
испитаници се на петостепеној скали Ликертовог типа (од 1-немам
знања/недовољно; до 5 - велико знање/одлично) изјашњавају о свом знању из сваке
области појединачно. Трећи део упитника односи се на питања везана за број
активности (часова) о саобраћају спроведених са децом и са родитељима, као и на
број деце и родитеља укључених у наведене активности. Испитаници који су
спроводили ове активности су имали могућност да на питањима отвореног типа
укратко опишу активности које су спровели. Последњи део упитника односио се на
евалуацију самог семинара и на њега су одговарали само испитаници који су
похађали семинар и то на питање отвореног типа, без икаквих смерница.
2.3.

Методологија

За унос и обраду података добијених анкетирањем коришћен је програмски
пакет IBM SPSS Statistics 20. Статистичка анализа подразумева коришћење
дескриптивне статистике, параметријских тестова значајности разлика (t-тест,
упарени t-тест, F-тест (АNOVA)), непараметријских тестова (x²-test), Пирсонове
корелације, као и анализе садржаја за питања отвореног типа. Најзначајнији
резултати биће табеларно и графички приказани.
2.4.

Узорак и структура узорка

Узорак у овом истраживању чини 162 испитаника, од тога 79 испитаника која су
похађала семинар и 83 који нису. Популацију оних који су до сад похађали семинар
чини 232 просветних радника, а подузорак од 79 чини 34,05% циљање популације
што је довољно велики обим обухвата за анализу и репрезентативност. Осталих 83
испитаника који нису учествовали на семинару чине „контролну групу“ и они раде
у истим васпитно-образовним установама као и испитаници који су учествовали на
семинару, тако да је у овом случају похађање семинара контролна варијабла којом
се манипулише.
У структури узорка доминирају припаднице женског пола које чине 92,6%
узорка. Највећи број испитаних су васпитачице (42%), док је учитељица 40,1%, а
најмање их је из групе педагога, психолога и дефектолога (3,7%) те ће они у даљој
анализи бити придодати групи наставника којих је у узорку 14,2%. Већина има
положен возачки испит и дозволу за Б категорију (82,7%), док је неочекивано велики
постотак од чак 25,9% испитаних имало некакав инцидент, или саобраћајну незгоду.
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3.

РЕЗУЛТАТИ

Самопроцена знања и разумевања 14 области безбедности деце у саобраћају, а с
обзиром на похађање семинара или не, приказана је на Слици 1. Полазници
семинара проценили своје знање из свих области као веће у односу на испитанике
који га нису похађали. Полазници семинара су своје знање из већине области
проценили просечном оценом већом од 4, док су најниже проценили своје
познавање законских одредби из ЗОБС (М=3,82). Посебно значајно је њихова
одлична (М>4,5) процена значаја сарадње васпитно-образовних институција са
родитељима, као и знање о обиму опасности која прете деци у саобраћају, о
најчешћим грешкама одраслих и деце која доводе до страдања деце у саобраћају.
Испитаници који нису похађали семинар само једну област су проценили
просечном оценом већом од 4 и то област „обим различитих опасности која прете
деци у саобраћају“, а која се више односи на свест и разумевање ове теме, него на
конкретно знање. Оно што је врло занимљиво и посебно значајно за организаторе
семинара је да су полазници изузетно добро проценили своје познавање методике
наставе о безбедном понашању деце у саобраћају (М=4.42), док су га испитаници
који нису похађали семинар проценили знатно лошије (М=3,24). Ово је област у
којој је уочена највећа разлика (М1-М2=1,18) у знању. У вези са познавањима
трансфера знања и ставова на децу полазници семинара су своје проценили
просечном оценом 4,15 док су испитаници који нису похађали семинар своје
познавање проценили знатно слабије (М=3,19) и оно спада у категорију „понешто
знам“.
О обиму различитих опасности које прете…
О броју смртно страдале деце у саобраћају
О броју повређене деце у саобраћају
О начину и околностима на који деца…
О начину и околностима на који деца…
О улози у којој деца најчешће страдају у…
О емоционалним, физичким и когнитивним…
О најћешћим грешкама одраслих које…
О најчешћим грешкама деце која доводе до…
О најважнијим друштвеним субјектима који…
О трансферима знања и ставова о…
О законским одрадбама и нормама Закона о…
О методама (методици) наставе о…
О значају сарадње васпитно-образовних…

Нису похађали семинар

4,184,52
3,96
3,95
3,28
4,28
3,35
4,33
3,28
4,44
3,61
4,33
3,83
4,61
3,87
4,57
3,36
4,18
3,19
4,15
2,89
3,84
3,24
4,42
3,77
4,54

2,86
2,83

Похађали семинар

Слика 1. Самопроцена знања и разумевања просветних радника из 14 области

Испитаници који нису похађали семинар само једну област су проценили просечном
оценом већом од 4 и то област „обим различитих опасности која прете деци у
саобраћају“, а која се више односи на свест и разумевање ове теме, него на
конкретно знање.
Да би се и статистички доказало да су разлике уочене методама дескриптивне
статистике, измећу полазника семинара и оних који га нису похађали значајне,
примењена је метода т-тестa за независне узорке. За свих 14 тестираних области је
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p<0,01 што на нивоу значајности од 99% говори да у свим областима полазници
семинара исказују статистички знатно веће знање од испитаника који нису похађали
семинар. Највећи “t”, односно најизраженије разлике у самопроцени знања
забележен из следећих области: „О улози у којој деца најчешће бивају повређена у
саобраћају“ (t=9.377; df=160; p=0.000), „О методама наставе о безбедном понашању
у саобраћају (t=8.606; df=160; p=0.000), „О броју повређене деце у саобраћају“
(t=8.303; df=160; p=0.000) и „О трансферима знања и ставова о безбедном понашању
у саобраћају на децу“ (t=7.598; df=160; p=0.000).
Број деце обухваћен различитим активностима из области безбедности
саобраћаја коју су спроводили испитаници у протеклих годину дана износи укупно
3854, у просеку по просветном раднику 27,2 деце. Полазници семинара су у просеку
у својим активностима обухватили 34,49 деце, а они који нису похађали семинар
20,28 и та разлика се показала као статистички значајна (t=3.267; df=160; p=0.001).
Што се тиче активности (часова) и у овом случају су полазници семинара АБСа у просеку (М=10,32) одржали више часова од неполазника (М=5,99). И ова разлика
је статистички значајна (t=3.892; df=160; p=0.000). Осим значајне квантитативне,
приметна је и разлика у „квалитету“ спроведених активности са децом (Tабела 1).
Просечно највише одржаних часова спровеле су васпитачице (М=9,24) и тим
активностима обухватиле у просеку 25,63 деце. Следе учитељице са просечно 8,38
часова, али већим просечним обухватом деце (М=29,45), док су наставници одржали
најмање оваквих часова (М=4,79), али са нешто већим обухватом деце (М=25,90).
Табела 1. Анализа садржаја одговора на отворено питање о спроведеним
активностима са децом

Спроведене активности са децом у последњих годину
дана
Гледање филмова
Израда макета
Опасности у саобраћају
Основна правила понашања свих учесника у саобраћају
(разговор)
Пажљивко
Пешачки прелаз – правилно прелажење коловоза
Полигон
Осмишљавање и извођење представа и симулација
саоб. ситуација
Пут од школе (вртића) до куће
Различите (без конкретног описа) радионице
Раскрсница
Упознавање са саобраћајним знаковима
Такмичења и квизови о познавању безбедности у
саобраћају
Врсте возила и правила вожње
Безбедна вожња бициклом
Посета саобраћајног полицајца
Седење у ауту
Семафор
Тотал

Похађали
семинар
12
9
11
39

Нису похађали
семинар
2
0
6
26

5
25
9
10

2
15
2
2

12
8
9
16
11

2
1
5
18
0

4
8
0
6
12
206

3
0
5
1
12
96

Испитаници, њих 79 који су похађали семинар навели укупно 206 активности (у
просеку 2,6 активности) што је значајно више у односу 96 конкретних активности
које је навело 82 испитаника који нису похађали семинар (у просеку 1,18
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активности). Непараметријским x² тестом установљено је да је су велику већину
наведених активности они који су похађали семинар спроводили статистички
значајно чешће од оних који нису похађали семинар. Још битнији од броја
спроведених активности је њихов „квалитет“. Тако су испитаници који су похађали
семинар у већини случајева користили теоријски приступ у подједнаком мери као и
практичан те су проналазили и креативне начине укључивања деце у спроведене
активности. Тако се примећује (Табела 1) да су они који су похађали семинар у
активности знатно чешће укључивали: гледање филмова, израде макета,
организовали квизове и такмичења у знању, осмишљавали представе и симулације,
водили радионице, водили рачуна о безбедној вожњи бицикла, преласку пута од
школе (вртића) до куће и седењу детета у аутомобилу...
Испитаници су спровели у просеку 1,04 часова са родитељима. Полазници
семинара су и ову врсту активности спроводили чешће (М=1,41) од оних који нису
похађали семинар (М=0,70) и ова разлика је статистички значајна (t=2.739; df=160;
p=0.007), као и разлика (t=4.506; df=160; p=0.000) у просечном броју родитеља
обухваћених активностима који код полазника износи 12,86, а код оних који нису
похађали семинар само 4,89. Анализом садржаја дошло се до закључка да су
полазници семинара навели знатно већи број укупних активности (54) у односу на
оне који нису похађали семинар (19). Полазници семинара су у 16 случајева
родитељима презентовали материјал и садржај семинара, док је њих 10 то обавило
кроз разговор о безбедности деце у саобраћају на родитељском састанку, 10 је
организовало радионице са родитељима на ову тему, петоро је пријавило активност
„пут од куће до школе“, а четворо разговор о везивању појаса. Полигон, присуство
родитеља представи о безбедности деце у саобраћају, разговор о опасностима и о
изласку деце из аутомобила пријавило је по двоје просветних радника.
Оно што је посебно битно након организације семинара је евалуација.
Организаторима је од пресудног значаја повратна информација од учесника да ли
је и у којој мери семинар задовољио њихове потребе, као и да ли је резултирао
планираним исходима и ефектима. Анализом садржаја одговора на отворено питање
добијено је укупно 172 јединица погодних за обраду, сврстаних у 3 категорије:
похвале, увиђање смисла (циља) семинара и подршка за даљи рад. У просеку, 73
полазника семинара АБС је дало 2,18 јединица погодих за обраду. Неки испитаници
су се изјашњавали само једном речју (нпр. „одлично“), док су неки обухватили све
3 категорије (нпр. „Све похвале, врло корисно и примењиво, требало би што више
просветних радника да похађа овај семинар“), а неки у 2 речи само једну категорију
(нпр. „Врло поучно и примењиво“). Полазници су при коментарисању и описивању
семинара највише користили термине који се односе на сврху тј. циљ (укупно 91
јединица) и то највише: примењиво и поучно, али у знатној мери и похвале за сам
семинар (59). Полазници су тиме доказали да осим што су задовољни семинаром
(јер ниједна критика није упућена у односу на велики број похвала) и што је још
важније да су у највећој мери увидели сврху семинара и тиме показали
организаторима да је циљ семинара постигнут, а то је да на добар и занимљив начин
едукују просветне раднике и пренесу им поучне, корисне и примењиве информације
које ће позитивно утицати на њихов будући рад са децом и родитељима у области
безбедности деце у саобраћају.
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4.

ДИСКУСИЈА

Добијени резултати недвосмислено указују на корисност спровођења овог
модела акредитованих семинара са просветним радницима. Доказано је да су
учесници семинара знатно боље проценили своја знања, а посебно из области
методике наставе и трансфера знања и ставова на децу о безбедном понашању у
саобраћају. Доказано је и да су учесници на семинарима значајно више радили и са
децом и са родитељима у односу на оне који нису имали прилике да похађају ове
семинаре. Такође је доказно да су активности које су са децом и родитељима
спроводили учесници семинара високо интерактивне са употребом активних
наставних метода, симулација и демонстрација као и коришћење више различитих
и очигледних наставних средстава. Просветни радници који нису присуствовали
семинарима, више су се ослањали на теоријски приступ преношењу информација.
Број реализованих активности и са децом и родитељима је далеко већи код учесника
семинара у односу на оне који нису похађали семинар. Анализом евалуације
семинара евидентно је да су учесници задовољни моделом рада на семинару,
садржајем, добијеним информацијама и смерницама за конкретне активности са
децом и родитељима.
5.

ЗАКЉУЧАК

Може се закључити да је овакав модел семинара допринео да се код просветних
радника подигне свест о значају спровођена активности са децом и родитељима у
области безбедности саобраћаја. На основу тога подигнута је мотивација код њих за
реализацију часова и активности у вези са саобраћајем, дате су смернице, подршка
и информације шта и како радити са децом и родитељима. Показало се како веома
значајно и корисно присуство представника Савета за безбедност саобраћаја на
семинару. Просветни радници су имали могућност да износе проблеме са којима се
сусрећу у вези са безбедношћу деце у саобраћају и саобраћајним васпитањем а
представници локалне самоуправе су имали прилику да се укључују у дискусију
када су конкретни проблеми представљени. Представници Агенције за безбедност
саобраћаја су кроз реализацију семинара сублимирали значај системског приступа
у међусобној сарадњи на локалном ниво као разумевање комплетног контекста
проблема страдања деце и значаја саобраћајног васпитања од најранијег узраста
деце на територији Републике Србије а и у свету. Може се закључити да је овакав
модел рада са просветним радницима веома ефектан. Због ограниченог капацитета
Агенције за безбедност саобраћаја за спровођење већег броја ових неопходно је
пронаћи модел по којем би се већи број наставног особља едуковао по овом моделу.
Један од важних ефеката семинара је у томе што ће учесници семинара имати
могућност приступа „Библиотеци материјала са акредитованих семинара“ које су
сачињени на свим до сада одржаним семинарима. Имаће могућност филтрирања и
преузимања материјала по узрасту, циљној групи, теми, кључним речима и другим
параметрима. На овај начин ће размењивати идеје и на брз и ефикасан начин
долазити до материјала током припремања за реализацију својих часова и
активности са децом и родитељима.

207

Милан Илић, др Јовица Васиљевић, Мирослав Росић, Бранко Стаматовић
ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ

6.

ЛИТЕРАТУРА
[1] Агенција за безбедност саобраћаја (АБС), (2015). Прегледни извештај, Анализа
страдања деце у периоду 2013-2015. године на територији РС. Доступно на:
http://abs.gov.rs/preuzimanje/3168. Посећено: 15.01.2016. године.
[2] Агенција за безбедност саобраћаја (АБС), (2015). Анализа образовне потребе деце
предшколског и деце млађег школског узраста са израдом едукативног материјала
(Пројекат).
[3] Агенција за безбедност саобраћаја (АБС), (2016). Подаци базе података о
обележјима саобраћаја [Статистика]. Доступно на: http://serbia.gdi.net/ibbs.
Посећено дана: 05.01.2017.
[4] Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије, (2015).
Службени гласник републике Србије бр. 65/15.
[5] Росић, М., Божовић, М., Кукић, Д., Илић, М., Стаматовић, Б., Алимпић, З., (2016).
Резултати пројекта „Бенчмаркинг безбедности саобраћаја на локалном нивоу и
успостављање система безбедности саобраћаја у локалним самоуправама“. 11.
Међународна Конференција - Безбедност саобраћаја у локалној заједници,
Врњачка Бања.
[6] Рафаиловић, Д., Нешић, М., Николин, Д., Димитријевић, М., (2013). Евалуација
обуке за млађу децу предшколског узраста. 8. Међународна Конференција –
Безбедност саобраћаја у локалној заједници, Дивчибаре.
[7] Трифуновић, А., (2010). Примена геометријског моделирања за унапређење
безбедности деце у саобраћају [Мастер рад]. Универзитет у Београду, Саобраћајни
факултет, Београд.
[8] Assailly, J.P., (2015). Road safety education: What works? Patient Education and
Counseling.
[9] Twisk, D. A., Vlakveld, W. P., Commandeur, J. J., Shope, J. T., Kok, G., (2014). Five
road safety education programmes for young adolescent pedestrians and cyclists: A
multi-programme evaluation in a field setting. Accident Analysis & Prevention. 66, 5561.
[10] Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV), (2005). SUPREME. Best practices in road
safety. Handbook for measures at the country level. (on-line) Доступно на:
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/supreme_c_handbook_for_
measures_at_the_country_level.pdf. Посећено: 28.8.2016. године.
[11] Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV), (2005). ROSE25. Inventory and compiling of
a European good practice guide on road safety education targeted at young people. (online) Доступно на: http://ec.europa.eu/transport/rose25/documents/deliverables/
final_report.pdf. Посећено: 28.8.2016. године

208

12. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“
Srbija, Tara, Hotel Omorika,
19 - 22. april 2017.

12th International Conference
“Road Safety in Local Community”
Serbia, Tara, Hotel Omorika,
April 19 – 22, 2017.

STRATEGIJE U FUNKCIJI UPRAVLJANJA BEZBJEDNOŠĆU
SAOBRAĆAJA-ANALIZA POSTOJEĆIH STRATEGIJA U ZEMLJAMA
REGIJE
STRATEGIES IN FUNCTION OF ROAD SAFETY MANAGEMENTANALYSIS OF EXISTING ROAD SAFETY STRATEGY IN THE REGION
Miroslav Đerić1, Milan Tešić2, Zoran Andrić3
Rezime: Da bi smo upravljali bezbjednošću saobraćaja, odnosno projektovali buduće željeno stanje,
potrebno je poznavanje postojećeg stanja bezbjednosti saobraćaja. U tom cilju svrha strategija
bezbjednosti saobraćaja je upoznavanje sa postojećim stanjem bezbjednosti saobraćaja,
projektovanje stanja bezbjednosti saobraćaja kome težimo, te upravljačkih mjera odnosno smjernica
putem kojih ćemo najbrže i najlakše doći do željenog stanja. Ovaj rad ima za cilj da prikaže postojeće
strategije u oblasti bezbjednosti saobraćaja u zemljama regije (Srbija, Hrvatska, Crna Gora), u
pogledu analize postojećeg stanja, projektovanja željenog stanja i upravljačkih mjera u cilju
približavanja postojećeg stanja željenom stanju, sa osvrtom na strateške dokumente u oblasti
bezbjednosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini. Rezultati rada će omogućiti naučnoj i stručnoj
javnosti sagledavanje strateških dokumenata u oblasti bezbjednosti saobraćaja sa posebnim osvrtom
na postavljene ciljeve.
Ključne reči: strategija, upravljanje, bezbjednost saobraćaja.
Abstract: In order to manage road safety, or projected future desired state, it is necessary to
understand the current situation od road safety. Therefore, the purpose of strategies in road safety is
to introduce the present situation of traffic safety, design state of road safety that we want to achieve,
and control measures and guidelines by which we will on fastest and easiest way get to the desired
state. This paper aims to show the existing road safety strategy in the region (Serbia, Croatia,
Montenegro), in the current situation analysis, design of the desired condition and management
measures in order to approach the current situation to the desired state, with emphasis on the strategic
1
Miroslav Đerić, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Trg BiH br.1, 71000
Sarajevo,Bosna i Hercegovina, miroslav.djeric@mkt.gov.ba
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Srpske, Zmaj Jove Jovanovića 18, 78000 Banja Luka, R.Srpska (BiH), m.tesic@absrs.org
3
Zoran Andrić, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Trg BiH br.1, 71000
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documents in the field of road safety in Bosnia and Herzegovina. The results of this paper will
provide the scientific and expert public with insights into the strategic documents in the road safety,
with special reference to its objectives.
Keywords: Strategy, management, road safety.

1.

UVOD

Upravljati bezbjednošću saobraćaja (Vujanić i dr., 2007), znači neprekidno pratiti
postojeće stanje, stručno i realno definisati željeno stanje, te projektovati i realizovati
upravljačke mjere kojima se postojeće stanje približava željenom stanju bezbjednosti
saobraćaja. To je neprekidan proces koji obuhvata praćenje efekata, odnosno stalnu
evaluaciju i unapređivanje upravljačkih mjera (Lipovac i dr., 2009). Upravljanje
bezbjednošću saobraćaja predstavlja veoma kompleksan posao i podrazumijeva niz
različitih mjera i aktivnosti koje sinhronizovano moraju obavljati različiti nadležni
subjekti. Iskustva najrazvijenijih zemalja svijeta ukazuju na to da je za kvalitetno i
efikasno upravljanje bezbjednošću saobraćaja, jedan od prvih preduslova postojanje
institucionalnih kapaciteta. Osim postojanja institucionalnih kapaciteta, ističe se politička
podrška, ali i prepoznata politička i stručna odgovornost za stanje bezbjednosti saobraćaja.
2.

UPRAVLJANJE BEZBJEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA

Prema savremenom shvatanju upravljanje bezbjednošću saobraćaja oslanja se na tri
međusobno zavisna elementa: institucionalna upravljačka funkcija, intervencije (mjere), i
rezultati. Institucionalna upravljačka funkcija treba da obezbjedi preduslove za usvajanje
kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, kako bi se odgovarajućim mjerama postigli rezultati u
dostizanju ciljeva, i to na nacionalnom i lokalnom nivou.
Institucionalno upravljačka funkcija predstavlja osnovu sistema upravljanja
bezbjednošću saobraćaja. Naime, upravljačka funkcija promoviše mjere kojima se postižu
rezultati, pa iz tog razloga ove mjere moraju imati prioritetno mjesto u planiranju i
sprovođenju politike. Upravljačka funkcija je uloga Vlada i dio je društvenog i poslovnog
okruženja za promovisanje mjera i dostizanje rezultata.
Mjere, u širem smislu predstavljaju strategiju i programe za dostizanje usvojenih
ciljeva. Mjere uključuju i bezbjedan transport, kao i urbanističko planiranje, projektovanje
i eksploataciju puteva, bezbjedna vozila, bezbjedno učestvovanje u saobraćaju, kao i
zbrinjavanje nakon sudara. Mjere obezbeđuju smanjenje izloženosti riziku, prevenciji
sudara, smanjuju težinu povrede u sudaru, kao i posledice saobraćajne nezgode. Mjere
uključuju planiranje, standarde i propise kao kombinaciju u cilju bezbjednosti saobraćaja.
U svjetskoj dobroj praksi upravljanja bezbjednošću saobraćaja rezultati su sagledani u
dostizanju dugoročnih ciljeva i kvantifikovanih srednjoročnih ciljeva. Ciljevi
predstavljaju željeno stanje predstavljeno od Vlade, na svim nivoima, zainteresovanim
stranama i društvenoj zajednici. Da bi bio realan, srednjoročni cilj mora biti dostižan kroz
mjere izražene kroz „cost-effective“, metod. Srednjoročni ciljevi su uglavnom
predstavljeni kao konačni rezultati.
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3.

REZULTATI-ANALIZA

Bosna i Hercegovina

Na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji usvojena strategija bezbjednosti saobraćaja.
Sa druge strane, Narodna skupština Republike Srpske je 2013. godine, usvojila strateški
dokument za unapređenje bezbjednosti saobraćaja, pod nazivom “Strategija bezbjednosti
saobraćaja Republike Srpske 2013-2022”, koji predstavlja okvir i uporište za realizaciju
niza aktivnosti koje doprinose unapređenju bezbjednosti na putevima. Takođe, Vlada
Republike Srpske je 2014. godine, usvojila dokument, pod nazivom „Program
bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske za period 2014-2018“, kojim su definisane
aktivnosti, međuizlazi (indikatori bezbjednosti saobraćaja), i kratkoročni ciljevi za
pomenuti period.
Strategija predstavlja smjernice za unapređenje bezbjednosti na putevima u Republici
Srpskoj. Strategijom se definišu vizija, misija i ciljevi. Tako je osnovna vizija strategije
da se obezbijedi saobraćaj koji omogućava kvalitetan život i odvijanje ostalih funkcija u
Republici Srpskoj, sa što manje stresa i zastoja u saobraćaju, bez poginulih i teško
povrijeđenih u saobraćaju.
Misija strategije je pokretanje i jačanje postojećih resursa i izgradnja novih kapaciteta,
koji će, uz snažnu političku podršku i vođstvo, koristeći sistemski pristup zasnovan na pet
stubova bezbjednosti saobraćaja, utvrđenih decenijom akcije za bezbjednost saobraćaja,
neprekidno raditi u cilju smanjivanja rizika učešća u saobraćaju, a posebno raditi u
oblastima sistema upravljanja bezbjednošću saobraćaja, bezbjednijih puteva i kretanja,
bezbjednijih vozila, bezbjednijih učesnika u saobraćaju i zbrinjavanja nakon nezgoda.
Osnovni cilj strategije je smanjenje broja poginulih lica na putevima u Republici
Srpskoj za 50% do 2022. godine, u odnosu na broj poginulih u 2011. godini, odnosno
smanjenje ukupnih društveno-ekonomskih troškova saobraćajnih nezgoda, u periodu od
deset godina, za oko 582 miliona KM.
Takođe, strategijom su definisani i konačni ciljevi, i to: smanjenje godišnjeg broja
poginulih lica za 15% u 2013. godini, 10% u 2014. godini, 7% u 2015. godini, i po 5%
godišnje u ostatku perioda, tako da se postigne ukupno smanjenje od 50% u 2022. godini,
u odnosu na 2011. godinu, smanjenje godišnjeg broja teško povrijeđenih lica za 15% u
2013. godini, 10% u 2014. godini, 7% u 2015. godini, i po 5% godišnje u ostatku perioda,
tako da se postigne ukupno smanjenje od 50% u 2022. godini, u odnosu na 2011. godinu,
povećavanje upotrebe sigurnosnih pojaseva i drugih sistema zaštite (sjedišta za djecu i
zaštitnih kaciga), upravljanje brzinama na urbanim i otvorenim putevima i ulicama
(smanjivanje procenta vozila koja prekoračuju dozvoljenu brzinu kretanja i prosječne
vrijednosti prekoračenja), smanjivanje broja alkoholisanih vozača u saobraćaju,
unapređenje bezbjednosti puteva, te edukacija i informisanje svih učesnika u saobraćaju
putem kampanja i saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja.
Treba naglasiti da se strategijom predviđa realizacija projekta identifikacije opasnih
mjesta na magistralnim i regionalnim putevima Republike Srpske (provjera bezbjednosti
saobraćaja), projekta revizije bezbjednosti saobraćaja, projekta praćenja indikatora
bezbjednosti saobraćaja, te drugih projekata koji doprinose unapređenju bezbjednosti
saobraćaja na putevima.
Subjekti zaduženi za realizaciju strategije su svi subjekti koji doprinose unapređenju
stanja bezbjednosti saobraćaja, isto je utvrđeno članom 2. Zakona o bezbjednosti
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saobraćaja na putevima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, br.63/11), a Agencija
za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske ima ulogu koordinatora sa svim subjektima.
Na kraju treba istaći da se strategijom predviđa mjerenje efekata strategije, na način da
su rezultati mjerljivi kroz definisane međurezultate (fatality targets), za posmatrani period.
Treba istaći da je na nivou Federacije Bosne i Hercegovine postojao dokument pod
nazivom „Polazne osnove strategije bezbjednosti drumskog saobraćaja u FBiH za period
2008.-2013.godina“, koji nije usvojen za naredni period.
Vlada Republike Srpske

Savjet za BS
RS

MSiV
RS

MUP-a
RS

MPiK
RS

MZiS
Z RS

RU
RS

ABS
RS

JLS
Savjeti za BS-a
Slika 1. Subjekti bezbjednosti saobraćaja(Republika Srpska)
Srbija

Republika Srbija je donijela „Strategiju bezbjednosti saobraćaja na putevima
Republike Srbije za period od 2015. do 2020.godine“, čija je svrha upoznavanje sa
trenutnim stanjem bezbednosti saobraćaja, prikaz stanja bezbjednosti saobraćaja kojem se
teži, te smjernice kojima će se najbrže i najlakše doći od postojećeg do željenog stanja.
Strategijom se definišu misija, vizija i ciljevi. Misija strategije je definisana kao
postojan i djelotvoran sistem bezbjednosti drumskog saobraćaja, dok je vizija strategije
drumski saobraćaj bez poginulih, sa znatno smanjenim brojem povrijeđenih i znatno
smanjenim troškovima saobraćajnih nezgoda.
Strategija je definisala određene ciljeve, na način da donošenje strategije treba da
omogući izgradnju održivog i djelotvornog sistema upravljanja bezbjednošću saobraćaja
do 2020. godine, koji će omogućiti da u saobraćaju nema poginule djece od 2020. godine,
da se prepolovi godišnji broj poginulih, broj teško povrijeđene djece, broj teško
povrijeđenih lica u 2020. godini, u odnosu na 2011. godinu, te i da se prepolove ukupni,
godišnji društveno-ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda u 2020. godini, u odnosu na
2011. godinu.
Dalje, strategijom se definiše da su subjekti od značaja za bezbjednost saobraćaja u
Republici Srbiji: Vlada, tijelo za koordinaciju bezbjednosti saobraćaja na putevima,
ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, ministarstvo nadležno za poslove
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obrazovanja, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, ministarstvo nadležno za
unutrašnje poslove, agencija za bezbjednost saobraćaja, lokalno tijelo za koordinaciju
bezbjednosti saobraćaja, organ nadležan za inspekcijski nadzor iz oblasti bezbjednosti
saobraćaja, upravljač puta, sud, javni tužilac, sredstvo javnog informisanja, odnosno
oglašavanja, naučna, obrazovna, odnosno vaspitna ustanova, udruženje iz oblasti
bezbjednosti saobraćaja na putevima, te lice koje obavlja privrednu djelatnost iz oblasti,
odnosno u vezi sa bezbjednošću saobraćaja na putevima.
Najvažniji subjekti bezbjednosti saobraćaja su Vlada, ministarstvo nadležno za
poslove saobraćaja i ministarstvo nadležno za untrašnje poslove, kao nosioci izvršne vlasti
i kao organi odgovorni za stanje bezbjednosti saobraćaja u državi.
Treba istaći da se strategijom definišu osnovni izvori sredstava za unapređenje
bezbjednosti saobraćaja u Republici Srbiji, i to kroz: budžet Republike Srbije, budžet
jedinice teritorijalne autonomije i budžet jedinice lokalne samouprave, naplaćene novčane
kazne za prekršaje predviđene propisima o bezbjednosti saobraćaja na putevima, te kroz
poklone ili priloge pokrovitelja datih Republici odnosno jedinici teritorijalne autonomije
ili jedinici lokalne samouprave. Dalje, strategija kao moguće dodatne izvore sredstava za
unapređenje bezbjednosti saobraćaja navodi i % od cijene prodatog goriva, % od
naplaćenih polisa osiguranja u drumskom saobraćaju, % sredstava za održavanje puteva,
% sredstava za izgradnju novih puteva, % sredstava od naplaćene putarine, te % sredstava
od poreza na upotrebu motornih vozila.
Ono što treba posebno naglasiti je da je strategijom definisano pet ključnih oblasti rada
(pet stubova), radi dostizanja željenog stanja u sistemu bezbjednosti saobraćaja, i to:
1.
2.
3.
4.
5.

prvi stub-efikasnije upravljanje bezbjednošću saobraćaja,
drugi stub-bezbjedniji putevi i kretanja,
treći stub-bezbjednija vozila,
četvrti stub-bezbjedniji učesnici u saobraćaju i
peti stub-djelovanje nakon saobraćajne nezgode.

Takođe, strategijom, a u cilju upravljanja bezbjednošću saobraćaja se definiše
postojanje kvalitetnih baza podataka o obilježjima bezbjednosti saobraćaja. Organizacija
i prikupljanje podataka, odnosno formiranje funkcionalnih baza podataka o obilježjima
bezbjednosti saobraćaja je preduslov za sagledavanje problema i odabir mjera kojima bi
se problem rješavao.
Na kraju treba istaći da se strategijom propisuje obaveza izvještavanja o stanju
bezbjednosti saobraćaja. Izvještavanje mora biti dostupno svima, s tim što pojedine
državne institucije treba izvještavati u definisanim vremenskim periodima (na primjer:
sredinom ili krajem godine), u tačno definisanoj formi (struktura i detaljnost izvještaja).
Strategijom se propisuje da se izvještavaju: Vlada, tijelo za koordinaciju bezbjednosti
saobraćaja na putevima, Narodna skupština, ministarstva, te drugi državni organi i subjekti
od značaja za bezbjednost saobraćaja. Ono što je bitno napomenuti je da detaljne vrste
izvještaja treba učiniti dostupnim naučno obrazovnim organizacijama, dok povremene i
namjenske izvještaje treba učiniti javno dostupnim svima koji ih zahtijevaju, poput medija,
nevladinog sektora, naučnih radnika i pojedinaca.
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Slika 2. Subjekti bezbjednosti saobraćaja(Republika Srbija)
Hrvatska

U oblasti bezbjednosti drumskog saobraćaja Hrvatska ima usvojen „Nacionalni
program bezbjednosti drumskog saobraćaja za period 2011-2020.godina“, koji je
osnovni dokument i platforma za podizanje nivoa bezbjednosti drumskog saobraćaja na
viši, prihvatljivi nivo od postojećeg.
Nacionalni program u operativnom dijelu obuhvata sve subjekte kojima je djelokrug
rada na neki način vezan za bezbjednost drumskog saobraćaja. To znači da u njegovom
provođenju učestvuju ministarstva, stručne organizacije, strukovna udruženja, udruženja
građana i svi ostali koji mogu dati doprinos u njegovom provođenju.
Nacionalni program je donijela Vlada Republike Hrvatske 2011. godine, a za njegovog
nosioca, određeno je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Nacionalni program je donijet za
period od deset godina i usklađen je sa 4. Akcionim programom za bezbjednost drumskog
saobraćaja zemalja članica Evropske Unije i decenijom akcije Ujedinjenih naroda, te su u
njega implementirana svjetska i evropska kretanja u području bezbjednosti drumskog
saobraćaja.
Nacionalni program sadrži viziju i ciljeve. Tako je vizija definisana kao drastično
smanjenje svih oblika stradavanja. Glavni cilj, a koji je usklađen sa evropskim, je smanjiti
broj poginulih lica u saobraćajnim nezgodama za 50% u odnosu na stanje u 2010. godini,
odnosno, dostići broj od 213 poginulih lica na kraju 2020. godine. U cilju dostizanja
postavljenog cilja, jasno je definisano na čemu treba raditi, i to:
-

promjena ponašanja učesnika u saobraćaju,
bolja drumska infrastruktura,
bezbjednija vozila, te
efikasnija medicinska pomoć nakon saobraćajnih nezgoda.

Za svako područje djelovanja navedene su specifične aktivnosti, a za svaku aktivnost
određene su konkretne mjere koje će se provoditi, kao i faze realizacije i subjekti koji su
odgovorni za provođenje. Nacionalnim programom je utvrđeno da je nosioc provođenja
istog Ministarstvo unutrašnjih poslova. Takođe, Nacionalnim programom se predviđa
imenovanje radne grupe, čije će članove, uz predstavnike Ministarstva unutrašnjih
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poslova, činiti još predstavnici Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva
nauke, obrazovanja i sporta, Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite, Ministarstva
pravosuđa, Hrvatskog autokluba, Centra za vozila Hrvatske, Hrvatskih puteva i Hrvatske
kancelarije za osiguranje.
Treba istaći da se Nacionalnim programom definiše finansiranje istog iz nekoliko
izvora, i to sredstva stručnih organizacija i sredstva osiguravajućih društava, koja su
utvrđena posebnim ugovorom sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, te sredstva
prikupljena od donacija fizičkih i pravnih lica, ne navodeći pri tome iznose tih sredstava,
izraženih na primjer u procentima, što je slučaj u strategijama nekih drugih zemalja.
Vlada Republike
Hrvatske
Radna grupa

MMPi
I RH

MZOiŠ
RH

MUP-a
RH

MZiSS
RH

MP
RH

Slika 3. Subjekti bezbjednosti saobraćaja (Republika Hrvatska)

Crna Gora
Crna Gora ne posjeduje Strategiju bezbjednosti saobraćaja kao poseban dokument.
Naime, Crna Gora posjeduje strategiju poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju
za period 2010-2019.godina. Strategijom se definišu smjernice bezbjednosti drumskog
saobraćaja u Crnoj Gori, sa mjerama koje je neophodno preduzeti da bi se ostvarili zacrtani
ciljevi.
Strategijom se definiše razvoj i funkcionisanje sistema bezbjednosti drumskog
saobraćaja u Crnoj Gori i izraz je njenog opredjeljenja da bude dio regionalnih i globalnih
sistema bezbjednosti u drumskom saobraćaju.
Strategija sadrži viziju, misiju i ciljeve. Tako se vizija definiše na način da drumski
saobraćajni sistem treba da bude razvijan tako da obezbjeđuje siguran, bezbjedan i
efikasan saobraćaj, bude ekološki prihvatljiv i minimizira štetne uticaje na životnu sredinu,
te da bude usklađen sa propisima Evropske unije.
Misija strategije je da omogući uslove za održivi razvoj saobraćaja i društva u kojem
će svi građani, a posebno grupe koje se smatraju rizičnim učesnicima u saobraćaju, biti
dio bezbjednog saobraćaja, života i svakodnevnog posla, da uspostavi efikasan sistem
bezbjednosti drumskog saobraćaja koji će uključivati subjekte, kao što su: skupština,
Vlada, ministarstva, uprava policije, direkcija za saobraćaj, organi lokalne uprave,
univerziteti, civilni sektor, stručnjaci iz oblasti saobraćaja i druge, u kojem će svi
prepoznati koristi i odgovornosti, te proširiti sistem odgovornosti za saobraćajne nezgode,
sa isključivo direktno uključenih učesnika u saobraćajnim nezgodama, na sve subjekte
koji mogu doprinijeti smanjenju rizika od saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica.
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Cilj strategije je smanjenje broja poginulih u saobraćajnim nezgodama za 50% do
2019. godine, u odnosu na 2007. godinu. Strategijom su postavljeni kratkoročni i
dugoročni ciljevi.
Kratkoročni ciljevi se odnose na izmjene i dopune postojećeg Zakona o bezbjednosti
saobraćaja na putevima, uključujući i usklađivanje njegovih odredaba sa odredbama
novog Zakona o prekršajima. Dalje, koristeći znanje i iskustva razvijenih zemalja, kao
kratkoročni cilj, potrebno je uvesti sistem obuke u oblasti bezbjednosti drumskog
saobraćaja, te uskladiti propise i praksu sa propisima Evropske unije (implementacija
revizije bezbjednosti saobraćaja kod projektovanja puteva i inspekcije za puteve). Takođe,
kao kratkoročni cilj, zacrtano je smanjenje smrtno stradalih lica za 30% do 2014. godine,
u odnosu na 2007. godinu, te broja teško povrijeđenih lica za 20% do 2014.godine, u
odnosu na 2007. godinu.
Dugoročni cilj strategije je usklađivanje nivoa bezbjednosti putne infrastrukture sa
nivoom bezbjednosti putne infrastrukture Evropske unije, uspostavljanje sistema
bezbjednosti u drumskom saobraćaju na svim nivoima organizovanosti, od lokalne
samouprave do najviših državnih organa, smanjenje broja smrtnih posljedica i povreda,
bez obzira na očekivani porast broja vozila u saobraćaju, smanjenje broja smrtnih
posljedica za 50% do 2019. godine, u odnosu na 2007. godinu, te smanjenje broja teških
povreda za 30% do 2019. godine, u odnosu na 2007. godinu.
Strategijom se definiše da organizaciju bezbjednosti u drumskom saobraćaju čine
državni organi i institucije, koji planiraju, organizuju, upravljaju, usklađuju i ostvaruju
mjere i aktivnosti u oblasti bezbjednosti u drumskom saobraćaju. Takođe, strategija
predviđa da se podaci o izrečenim kaznama, zaštitnim mjerama, kaznenim bodovima,
mjerama bezbjednosti, saobraćajnim nezgodama i njihovim posljedicama, vode u
centralizovanoj bazi podataka, koja bi bila dostupna ovlašćenim korisnicima. Navedena
baza podataka mora biti u skladu sa Evropskom bazom podataka o saobraćajnim
nezgodama CARE (Odluka savjeta 93/704/EZ).
Vlada Republike
Crne Gore
Koordinaciono
tijelo

MSPiT
CG

Direkcija
za sb.

MUP-a i
JU CG

MPiN
CG

MZ CG

Uprava
Policije
Slika 4. Subjekti bezbjednosti saobraćaja (Republika Crna Gora)
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U pogledu finansijskih sredstava potrebnih za implementaciju strategije, ista predviđa
da će organi nadležni za njenu implementaciju izvršiti procjenu potrebnih sredstava, te da
će se ista obezbijediti kroz redovna finansijska sredstva planirana za rad tih organa iz
budžeta Crne Gore, kao i iz drugih izvora propisanih zakonom, donacijama i ostalih izvora
finansiranja. Može se reći da se radi o dosta slabom načinu finansiranja.
Strategijom se definiše da su organi državne uprave i druge organizacije, u djelokrugu
svoga rada odgovorni za njenu implementaciju. Dalje, strategijom se predviđa da Vlada
Crne Gore formira koordinaciono tijelo za bezbjednost drumskog saobraćaja, sa zadatkom
da koordinira aktivnosti nadležnih organa i organizacija u oblasti bezbjednosti drumskog
saobraćaja i praćenja implementacije strategije.
4.

ZAKLJUČAK

Shodno izloženim rezultatima, može se reći da su u osnovi sve zemlje regije
prepoznale važnost izrade strategija/programa u oblasti bezbjednosti saobraćaja, kao
jednog od osnovnih elemenata u sistemu upravljanja bezbjednošću saobraćaja.
Zajedničko za sve strategije/program, u svim zemljama regije, jeste da se iste sadrže
viziju, misiju i ciljeve. Sa izuzetkom Srbije, čija se strategija odnosi na period od 5 godina,
ostale strategije/program su doneseni za period od deset godina. Ovdje treba istaći da na
nivou Bosne i Hercegovine ne postoji strategija, kao i da u Federaciji Bosne i Hercegovine,
po isteku strategije za period 2008.-2013., nije došlo do izrade i usvajanja strategije za
period od narednih pet ili deset godina.
U okviru strategija/programa su definisani glavni subjekti bezbjednosti saobraćaja,
odnosno glavni nosioci provođenja strategija/programa. U tom kontekstu formirana su
koordinaciona tijela, savjeti odnosno radne grupe, koje imaju za cilj da koordiniraju
aktivnosti u cilju implementacije strategija/programa u oblasti bezbjednosti saobraćaja.
Ovdje, takođe treba istaći da su u Republici Srbiji i Republici Srpskoj formirane Agencije
za bezbjednost saobraćaja.
Kada govorimo o ciljevima, može se reći da se isti u osnovi temelje na pet stubova
bezbjednosti saobraćaja, utvrđenih decenijom akcije za bezbjednost saobraćaja. Glavni
cilj je smanjenje broja poginulih i povrijeđenih lica (kvantitativni cilj), u saobraćaju za
50%, zaključno sa krajnjom godinom realizacije donesene strategije, u odnosu na početnu
godinu. Dalje, strategije/program sadrže i kvalitativne ciljeve, kao što je povećavanje
upotrebe sigurnosnih pojaseva i drugih sistema zaštite (sjedišta za djecu i zaštitne kacige).
Ono što treba istaći jeste da je kvalitativne ciljeve, pogotovo u zemljama regije, gdje ne
postoji jaka politička podrška, izrazito teško pratiti, tako da se postavlja pitanje njihovog
efekta. Takođe, strategijama/programom se utvrđuje i način finansiranja istih. Uglavnom
se radi o finansiranju koje se oslanja na budžet Vlade, institucija i jedinica lokalne
samouprave. Takođe, predviđeni su i dodatni izvori finansiranja, u vidu donacija od strane
pravnih i fizičkih lica, kao i drugi načini finansiranja.
U cilju upravljanja bezbjednošću saobraćaja, strategijama/program se predviđa
uspostavljanje baza podataka podataka o obilježjima bezbjednosti saobraćaja. Naime,
organizacija i prikupljanje podataka, odnosno formiranje funkcionalnih baza podataka o
obilježjima bezbjednosti saobraćaja je preduslov za sagledavanje problema i odabir mjera
kojima bi se problem rješavao. Ovdje posebno treba istaći da je Republika Srbija jedina
od zemalja u regiji, a i šire, koja ima jedinstvenu bazu podataka, koja je, ono što treba
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naglasiti u skladu sa CADAS protokolom. Inače jedinstvena baza podataka koju posjeduje
Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srbije sadrži podatke o saobraćajnim
nezgodama i posledicama (licima koja su učestvovala u nezgodama), na osnovu podataka
koji se dobijaju iz MUP-a (dostupno od 1997. godine), podatke o rizicima stradanja
učesnika u saobraćaju (javni i saobraćajni rizik), podatke o vrijednostima indikatora
bezbjednosti saobraćaja (mjerenje započeto 2013. godine), i podatke o stavovima učesnika
u saobraćaju. Na kraju treba istaći da se strategijama/programom predviđa izvještavanje o
stanju u bezbjednosti saobraćaja, kako bi se analizom dostavljenih izvještaja mogle
preduzimati odgovarajuće mjere u cilju unapređenja bezbjednosti saobraćaja. Na osnovu
svega navedeno može se reći da strategije/program u oblasti bezbjednosti saobraćaja imaju
jednu od važnih uloga u sistemu upravljanja bezbjednošću saobraćaja, te da je potrebno
stalno unapređivanje istih, kako bi se kroz implementaciju postavljenih ciljeva mogli
dostići zacrtani rezultati.
5.
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UTICAJ DNEVNIH SVETALA NA VOZILU ZA TAČNOST PROCENE
BRZINE KRETANJA PUTNIČKIH VOZILA
INFLUENCE OF DAYTIME RUNNING LIGHTS FOR THE ACCURACY
OF ESTIMATION OF VEHICLE SPEED
Aleksandar Trifunović1, Ivan Ivković2, Svetlana Čičević3,
Rezime: Brzina kretanja vozila smatra se jednom od najvažnijih mera efikasnosti, ali i bezbednosti
saobraćaja na putevima. Neprilagođena brzina kretanja vozila spada u jednu od najčešćih okolnosti
nastanka saobraćajnih nezgoda. Još jedna okolnost koja ima značajan doprinos za nastanak
saobraćajne nezgode jeste pogrešno procenjena saobraćajna situacija. Vozači koji ne poštuju
ograničenje brzine, i sa druge strane nemaju dobru procenu brzine kretanja vozila, imaju znatno veći
rizik za nastanak saobraćajne nezgode od vozača koji voze po ograničenju i imaju dobru procenu
saobraćajnih situacija. Mnogi stručnjaci iz oblasti saobraćaja, kao i zakonodavci, smatraju da
upaljena svetla na vozilu pomažu boljoj percepciji vozila u pokretu, a samim tim i procene brzine
kretanja vozila. Iz navedenih razloga, autori ovog rada su se odlučili da ispitaju da li postoje razlike
u percipiranju i procenjivanju brzina kretanja vozila kada su upaljena dnevna svetla na vozilu i kada
na vozilu nisu upaljena dnevna svetla. Kako bi se detaljnije istražila navedena problematika,
realizovano je eksperimentalno istraživanje, koje je sprovedeno u laboratorijskim uslovima.
Ispitanici koji su učestvovali u eksperimentu imali su zadatak da posmatraju video snimke, sa
različitim brzinama kretanja vozila, kada su na vozilu uključena i isključena dnevna svetla. Rezultati
su pokazali razlike u proceni brzine kretanja vozila kada su na vozilu uključena dnevna svetla i kada
nisu uključena dnevna svetla.
Ključne reči: procena brzine vozila, dnevna svetla, vozači, bezbednost saobraćaja
Abstract: The speed of the vehicle shall be deemed to one of the most important measure of
efficiency, but also road traffic safety. Inadequate vehicle speed belongs into a single of the most
1
M. Sc., Aleksandar Trifunović, dipl. inž. saobraćaja, asistent, Saobraćajni fakultet – Univerzitet u Beogradu,
Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija, a.trifunovic@sf.bg.ac.rs
2 Dr, Ivan Ivković, dipl. inž. saobraćaja, docent, Saobraćajni fakultet – Univerzitet u Beogradu, Vojvode Stepe
305, Beograd, Srbija, i.ivkovic@sf.bg.ac.rs
3
Dr, Svetlana Čičević, dipl. psiholog, redovni profesor, Saobraćajni fakultet – Univerzitet u Beogradu, Vojvode
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frequent factors of traffic accidents. One more factor which has a significant contribution to the
causing of traffic accidents is the incorrect estimated of traffic situations. Drivers who do not respect
the speed limit, and on the other hand they do not have a good estimate of the vehicle speed, have a
significantly higher risk of causing traffic accidents. Many experts in the field of road traffic, well
as the legislators, consider that the lights on the vehicle assisting improve the perception of a vehicle,
and therefore the estimates the speed of the vehicle. The mentioned reasons, the authors of this study,
they decided to examine the whether there are differences in the perception and estimate of vehicle
speed, when the daytime running lights are turned on and when they are turned off. In order to
examine these problems, been organized the experimental research, which was conducted in the
laboratory conditions. The respondents who participated in the experiment had the opportunity to
watch video recordings, with different vehicle speeds, when the daytime running lights are turned
on and when they are turned off. The results showed differences in the estimation of the vehicle
speed, when the daytime running lights are turned on and when they are turned off.
Keywords: Estimation of Vehicle Speed, Daytime Running Lights, Drivers, Road Traffic Safety

1.

UVOD

Donošenje odluke o izboru brzine kretanja vozila uslovljeno je uticajima psiholoških
karakteristika vozača, njegovim vozačkim veštinama i ograničenjima, karakteristikama
puteva i okruženja, kao i karakteristikama samog vozila. Brojni su motivi za prekoračenje
ograničenja brzine; oni mogu biti racionalne i emocionalne prirode i često su uslovljeni
trenutnim stanjem vozača u aktuelnoj saobraćajnoj situaciji. Pored ovih trenutnih stanja
koja utiču na ponašanje vozača, postoji niz stabilnih psiholoških karakteristika koje utiču
na izbor brzine kretanja vozila i uzrok su velikim razlikama u ponašanju između vozača
(Čičević et al, 2015). Problem se naročito usložnjava kod dve marginalne grupe vozača,
to su mladi i stari vozači. Ove grupe vozača imaju poteškoće u proceni brzine kretanja
vozila ispred sebe i vozila koje im ide u susret, usled smenjene anticipacije, zbog čega
dolazi do poteškoća u preticanju. Taj postupak kod njih traje duže, i nažalost nisu retke
situacije sa kobnim posledicama. Problem je i naglo kočenje, jer mladi vozači nemaju
rutinu pravilnog usporavanja, dok stari vozači imaju slabiju percepciju i duže vreme
reagovanja. Kako proces učenja kod mladih vozača još uvek nije završen, od ključnog je
značaja u fazi edukacije uticati na usvajanje bezbednijih stilova vožnje, dok je i starijoj
populaciji bitno skrenuti pažnju na potencijalne probleme koji ih očekuju, a koji su
uzrokovani starenjem.
Neprilagođena brzina definiše se kao brzina koja je neadekvatna u smislu savlađivanja
zahteva puteva. Statistički podaci iz razvijenih zemalja ukazuju na činjenicu da je
neprilagođena brzina odgovorna za 30% smrtnih ishoda u saobraćajnim nezgodama, dok
se ta brojka u nerazvijenim zemljama kreće čak oko 50% (Čičević et al, 2015). Brojne
studije potvrdile su ulogu i značaj neprilagođene brzine u procesu nastanka saobraćajnih
nezgoda (Aarts and Van Schagen, 2006; De Pelsmacker and Janssens, 2007; Elvike, 2013;
Soole et al, 2013; Cascetta and Punzo, 2011; Wu et al, 2013; De Pauw et al, 2013). Jednu
od svakako najsveobuhvatnijih empirijskih studija sproveo je Elvik (2013) sa ciljem da
istraži odnos brzine kretanja vozila i pojave nezgoda u saobraćaju.
Uticaj dnevnih svetala na povećanje bezbednosti saobraćaja nije u potpunosti
definisano i kvantifikovano (Lachenmayr, 2003). Primarni zadatak dnevnih svetala je da
učesnici u saobraćaju percipiraju prisustvo vozila (Peña-García et al., 2010), čime se vrši
uspešna i blagovremena interakcija učesnika u saobraćaju, što je preduslov za bezbedno
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funkcionisanje saobraćaja. U Srbiji je sa uvođenjem novog Zakona o bezbednosti
saobraćaja na putevima (Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, 2009) uvedena
obaveza upotrebe dnevnih svetala. Procenat upotrebe dnevnih svetala u Srbiji 2014.
godine je 95.8%, dok je upotreba dnevnih svetala porasla 2015. godine, i iznosi 97%
(Agencija za bezbednost saobraćaja, 2016).
Prva istraživanja vezana za ovu temu dolazila su do zaključka da su vozila koja imaju
upaljena dnevna svetla manje učestvovala u saobraćajnim nezgodama, za razliku od vozila
koja nisu imala upaljena dnevna svetla, ali nije postojala značajna statistička veza između
upotrebe dnevnih svetala i učestvovanjem u saobraćajnim nezgodama (Andersson and
Nilsson, 1981). Najveći broj dosadašnjih istraživanja usmeren je na traženju povezanosti
između upotrebe dnevnih svetala i broja saobraćajnih nezgoda. Kako na nastanak
saobraćajnih nezgoda utiče mnogo faktora, autori ovog rada su se odlučili da ispitaju
potencijalne razlike u percipiranju i procenjivanju brzine kretanja vozila kada su upaljena
dnevna svetla na vozilu i kada na vozilu nisu upaljena dnevna svetla. O značaju dnevnih
svetala na bezbednost učesnika u saobraćaju govori u prilog i činjenica da je European
Transport Safety Council, 2001. godine, upotrebu dnevnih svetala uvrstila u jedan od
sedam najznačajnijih indikatora bezbednosti saobraćaja (ETSC, 2001).
Cilj rada je da se ispita da li postoje razlike u percipiranju i procenjivanju brzina
kretanja vozila kada su upaljena dnevna svetla na vozilu i kada na vozilu nisu upaljena
dnevna svetla. U radu će biti prikazani rezultati testiranja vršenog na osobama koje imaju
vozačku dozvolu do 5 godina (mladi vozači). Istraživanje je sprovedeno prvog kvartala
2016. godine.
2.

METODOLOGIJA RADA

U ovom radu biće prikazan eksperiment sproveden u okviru Laboratorije za
saobraćajnu psihologiju, Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da se
ispitaju potencijalne razlike u proceni brzine kretanja vozila sa i bez uključenih dnevnih
svetala. Dnevna svetla se definišu, prema propisima ECE 48 (UNECE, 2013), kao
„Dnevna svetla predstavljaju svetla na prednjoj strani vozila, okrenuta ka napred, koja
služe da se lakše uoči vozilo u toku dana“. Pošto navedena uredba daje širi spektar
mogućnosti u vidu: "Nacionalni zahtevi mogu dozvoliti korišćenje drugih uređaja da
ispune ovu funkciju", u eksperimentu su za dnevna svetla korišćena oborena svetla na
vozilu. U eksperimentu je učestvovalo 80 ispitanika, prosečne starosti oko 23 godine, što
ukazuje da je akcenat na mladim vozačima.
Za potrebe ovog eksperimenta, ispitanicima je prikazano 8 video snimaka vozila u
pokretu, od kojih 4 video snimka kada su na vozilu bila upaljena dnevna svetla, a 4 video
snimka kada na vozilu nisu bila upaljena dnevna svetla. Vozilo se u oba slučaja (sa i bez
upaljenih dnevnih svetala) kretalo brzinama 30 km/h, 50 km/h, 70 km/h i 90 km/h. Zadatak
ispitaniku bio je da sopstvenom procenom odredi brzinu kretanja vozila u zadatoj situaciji,
prikazanoj na video snimku. Ispitanici su svoje procene usmeno izgovarali, dok je
pomoćnik u izvođenju eksperimenta, izgovorene vrednosti unosio u odgovarajuće polje
anketnog obrasca. Pored navedenih pitanja, anketa je sadržala demografska pitanja (pol,
godine starosti ispitanika).
Definisanje brzine kretanja vozila je određeno permanentno na osnovu zakonskih
ograničenja brzina kretanja vozila: ograničenje 30 km/h u zoni škole; ograničenje 50 km/h
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u naselju; ograničenja 70 km/h i 90 km/h van naselja (Zakon o bezbednosti saobraćaja na
putevima, 2009).
Vozilo koje je korišćeno za potrebe eksperimenta je Pežo 307, u hečbek verziji, sa
petoro vrata. Boja vozila je fabričko zlatno žuta. Automobil korišćen u eksperimentu je
svetle boje, a činjenice iz literature ukazuju da je lakše uočiti vozilo ukoliko postoji veći
kontrast između vozila i okruženja. Generalno, svetlije boje vozila imaju veći kontrast sa
okruženjem, pa ih je samim tim i lakše percipirati (Allen and Klark, 1964). Iz navedenih
razloga u eksperimentu je korišćen putnički automobil navedene zlatno žute boje. Kao što
je i u prethodnom delu teksta navedeno, pod dnevnim svetlima na vozilu su
podrazumevana kratka svetla na putničkom vozilu.
Snimanje video materijala je vršeno HD kamerom, po sunčanom vremenu. Video
snimak je emitovan pomoću projektora na platnu. Ispitanik je sedeo ispred platna na kojem
je emitovan snimljeni materijal, na udaljenosti od 3 m.
Unos podataka iz ankete izvršen je u programskom paketu MS Excel 2013. Statistička
analiza podataka je sprovedena u statističkom softverskom paketu IBM SPSS Statistics
v.22 i pri tome su korišćene standardne metode deskriptivne statistike. Na osnovu rezultata
deskriptivne statistike i kros-tabulacije dat je prikaz osnovne statističke analize podataka
dobijenih u eksperimentu.
3.

ANALIZA REZULTATA SA DISKUSIJOM

Navedeno poglavlje sadrži analizu prikupljenih rezultata tokom sprovođenja
eksperimenta, sa ciljem da se prikažu potencijalne razlike u proceni brzine kretanja vozila
sa i bez upaljenih dnevnih svetala.
Udeo muškaraca u populaciji koja je učestvovala u proceni brzine kretanja vozila je
76,5%, dok su osobe ženskog pola učestvovale sa 23,5% u ukupnoj populaciji. Najveći
procenat ispitanika ima vozačku dozvolu za upravljanje putničkim automobilom (69,1%).
U ispitanoj populaciji zastupljeni su i ispitanici koji poseduju vozačku dozvolu za
upravljanje motociklom i teretnim vozilom, dok je 9,9% ispitanika u procesu obuke u autoškoli. Najveći procenat vozača ima vozačku dozvolu između 3 i 5 godina (56,8%), jer je i
cilj istraživanja bio usmeren ka ispitivanju procene brzine kretanja vozila (sa i bez
upaljenih dnevnih svetala) mladih vozača.
Tabela 1. prikazuje rezultate deskriptivne statistike procene brzine kretanja vozila sa i
bez upaljenih dnevnih svetala. Rezultati aritmetičke sredine procene brzine kretanja vozila
sa i bez upaljenih dnevnih svetala pokazuju da se greška pri proceni brzine kretanja vozila
povećava sa povećanjem ispitivane brzine, a da su rezultati bolji pri proceni manjih brzina
(30 km/h i 50 km/h) kod vozila bez upaljenih dnevnih svetala, dok su kod većih brzina (70
km/h i 90 km/h) rezultati bolji kada su ispitanici posmatrali vozilo sa upaljenim dnevnim
svetlima. Zabrinjavajuće je činjenica da ispitanici potcenjuju brzinu kretanja vozila kod
svih ispitanih brzina, za vozila sa i bez upaljenih dnevnih svetala. Rezultati standardnog
odstupanja pokazuju istu zakonitost kao i rezultati aritmetičke sredine, da sa porastom
ispitivanih brzina rastu i vrednosti standardnog odstupanja.
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Tabela 1. Rezultati deskriptivne statistike procene brzine kretanja vozila sa i bez
upaljenih dnevnih svetala

Zadate
brzine
vozila
30 km/h
Bez
dnevnih
svetala

Sa
dnevnim
svetlima

Srednja
vrednost

Standardno
odstupanje

Maksimum

Minimum

25,43

9,36

60,00

10,00

50 km/h

36,57

11,23

85,00

15,00

70 km/h

47,07

11,93

80,00

20,00

90 km/h

56,86

12,19

100,00

30,00

30 km/h

20,11

7,34

40,00

5,00

50 km/h

35,91

12,85

80,00

10,00

70 km/h

55,65

13,32

110,00

30,00

90 km/h

68,35

13,02

90,00

40,00

Na Slici 1. izdvojene su greške pri proceni brzina kretanja vozila, sa koga se može
lakše uočiti da ispitanici prave manje greške za brzine 30 km/h i 50 km/h bez upaljenih
dnevnih svetala, za razliku od istih brzina sa upaljenim dnevnim svetlima. Kada je reč o
većim brzinama (70 km/h i 90 km/h) kretanja vozila, ispitanici ove brzine tačnije
procenjuju sa upaljenim dnevnim svetlima, za razliku od većih brzina bez upaljenih
dnevnih svetala.

Slika 1. Poređenje prosečne greške u proceni brzine kretanja vozila sa i bez upaljenih
dnevnih svetala
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3.1.

Polne razlike u proceni brzine kretanja vozila

U nastavku rada prikazani su rezultati potencijalnih polnih razlika ispitanika u proceni
brzine kretanja vozila, kada su uključena dnevna svetla i kada nisu uključena dnevna svetla
na vozilu.
Sa slike 2. može se zaključiti da oba pola potcenjuju zadatu brzinu kretanja vozila od
30 km/h, i kada su svetla uključena i kada nisu uključena svetla na vozilu. Oba pola
ispitanika imaju bližu prosečnu procenjenu vrednost, tačnoj zadatoj brzini kretanja vozila,
kada procenjuju kretanje vozila bez upaljenih dnevnih svetala.
30
25

km/h

20
15
10
5
0
Srednja vrednost

Standardno
odstupanje

Ženski
Bez dnevnih svetala

Srednja vrednost

Standardno
odstupanje

Muški
Sa dnevnim svetlima

Slika 2. Rezultati oba pola ispitanika za procenjenu zadatu brzinu kretanje vozila od 30
km/h, sa i bez upaljenih dnevnih svetala
40
35

km/h

30
25
20

15
10
5
Srednja vrednost

Standardno
odstupanje

Ženski
Bez dnevnih svetala

Srednja vrednost

Standardno
odstupanje

Muški
Sa dnevnim svetlima

Slika 3. Rezultati oba pola ispitanika za procenjenu zadatu brzinu kretanje vozila od 50
km/h, sa i bez upaljenih dnevnih svetala
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60

km/h

50
40
30
20
10
Srednja vrednost

Standardno
odstupanje

Ženski
Bez dnevnih svetala

Srednja vrednost

Standardno
odstupanje

Muški
Sa dnevnim svetlima

Slika 4. Rezultati oba pola ispitanika za procenjenu zadatu brzinu kretanje vozila od 70
km/h, sa i bez upaljenih dnevnih svetala

Na Slici 3. su prikazani rezultati oba pola ispitanika za procenjenu zadatu brzinu
kretanje vozila od 50 km/h, sa i bez upaljenih dnevnih svetala. Oba pola ispitanika
potcenjuju zadatu brzinu kretanja vozila od 50 km/h, kada su svetla uključena i kada nisu
uključena svetla na vozilu. Zadatu brzinu od 50 km/h osobe ženskog pola tačnije
procenjuju kada posmatraju vozilo sa uključenim dnevnim svetlima, nego kada na vozilu
nije upaljeno dnevno svetlo. Istu zadatu brzinu muškarci tačnije procenjuju kada na vozilu
nisu uključena dnevna svetla, za razliku kada su na vozilu uključena dnevna svetla.
70
60

km/h

50
40
30
20
10
Srednja vrednost

Standardno
odstupanje

Ženski
Bez dnevnih svetala

Srednja vrednost

Standardno
odstupanje

Muški
Sa dnevnim svetlima

Slika 5. Rezultati oba pola ispitanika za procenjenu zadatu brzinu kretanje vozila od 90
km/h, sa i bez upaljenih dnevnih svetala
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Trend potcenjivanja brzine kretanja vozila se nastavlja i za brzinu od 70 km/h, koju
potcenjuju oba pola ispitanika. Zadata brzina od 70 km/h tačnije se procenjuje kada su na
vozilu upaljena dnevna svetla. Osobe muškog pola tačnije procenjuju brzinu od 70 km/h,
sa i bez upaljenih dnevnih svetala, za razliku od osoba ženskog pola. Osobe muškog pola
imaju i manje standardno odstupanje u odnosu na osobe ženskog pola (Slika 4.).
Najveću u eksperimentu zadatu brzinu, kao i do sada, ispitanici oba pola potcenjuju.
Zadata brzina od 90 km/h tačnije se, kod oba pola, procenjuje kada su na vozilu upaljena
dnevna svetla. Osobe muškog pola imaju nešto tačniju procenu brzine kretanja vozila (90
km/h) u odnosu na osobe ženskog pola (Slika 5.).
4.

DISKUSIJA

Sprovedeni eksperiment i u radu prikazani rezultati eksperimenta ukazuju na činjenicu
da dnevna svetla imaju veći efekat na percepciju i procenu brzine kretanja vozila posebno
pri brzinama od 70 km/h i 90 km/h. Uzimajući u obzir da su veće posledice saobraćajnih
nezgoda izazvane većim brzinama kretanja vozila (a samim tim su i veći troškovi
saobraćajnih nezgoda), a da dnevna svetla doprinose boljoj proceni brzine kretanja vozila
pri većim brzinama (samim tim i većoj verovatnoći izbegavanja potencijalne saobraćajne
nezgode (boljom procenom dobija se više vremena i prostora za izbegavanje nezgode)),
sasvim je opravdano očekivati i veće uštede upotrebom dnevnih svetala, sa materijalnog
aspekta, ali i sa aspekta smanjenog broja nastradalih u saobraćajnim nezgodama. Svakako
uticaj dnevnih svetala ima veći efekat na putevima van naselja, gde su najčešće
ograničenja brzine veća od 50 km/h.
5.

ZAKLJUČAK

Na osnovu podataka prikupljenih i analiziranih u sprovedenom istraživanju, mogu se
izvesti opšti zaključci:
x Ispitanici potcenjuju brzinu kretanja vozila kod svih ispitanih brzina, za
vozila sa i bez upaljenih dnevnih svetala;
x Greške pri proceni brzine kretanja vozila povećavaju se sa povećanjem
ispitivane brzine;
x Manje brzine (30 km/h i 50 km/h) kretanja vozila, bez upaljenih dnevnih
svetala, ispitanici tačnije procenjuju, za razliku od manjih brzina sa upaljenim
dnevnim svetlima;
x Veće brzine(70 km/h i 90 km/h) kretanja vozila, ispitanici tačnije procenjuju
sa upaljenim dnevnim svetlima, za razliku od većih brzina bez upaljenih
dnevnih svetala;
x Za oba pola može se izvesti isti zaključak da ispitanici potcenjuju brzine
kretanja vozila i to za manje brzine više potcenjuju brzinu vozila sa upaljenim
dnevnim svetlima, dok za veće brzine ispitanici slabije procenjuju brzinu
vozila bez upaljenih dnevnih svetala.
Navedeno eksperimentalno istraživanje pokazalo je da postoje razlike u proceni brzine
kretanja vozila sa upaljenim dnevnim svetlima i bez upaljenih dnevnih svetala. Ove razlike
su naročito izražene za veće brzine kretanja vozila (70 km/h i 90 km/h), iz čega bi se moglo
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zaključiti da upotreba dnevnih svetala ima veći doprinos percipiranju i proceni brzine
kretanja vozila na putevima sa većim ograničenjem brzine, odnosno na putevima van
naselja.
Obzirom da brzina predstavlja krucijalan problem u bezbednosti saobraćaja, s tim u
vezi treba se pristupiti rešavanju problema brze vožnje u cilju smanjenja saobraćajnih
nezgoda sa smrtno stradalim i saobraćajnih nezgoda sa teškim povredama. Treba imati na
umu da povećanje brzine istovremeno povećava i rizik od saobraćajnih nezgoda, odnosno
da pri brzini putničkog automobila od 32 km/h, smrtno strada 5% pešaka, pri brzini od 48
km/h, smrtno strada 45% pešaka, dok pri brzini od 64 km/h, smrtno strada 85% pešaka
(Jaganjac i Ramić, 2006). Ukoliko se pored navedenih činjenica pridoda i slabo
percipiranje brzina, odnosno „potcenjivanje“ brzina kretanja vozila, može se doći do
zaključka da brzine predstavljaju veliki problem bezbednosti saobraćaja sa još jednog
aspekta. Rezultati istraživanja prikazani u radu trebali bi da predstavljaju dobar osnov za
edukaciju i informisanje vozača, o značaju upotrebe dnevnih svetala za procenu brzine
kretanja vozila. Takođe, rezultati rada prikazuju velike razlike između stvarnih brzina
kretanja vozila i procenjenih brzina, sa upaljenim i bez upaljenih dnevnih svetala, pa bi
iste trebalo iskoristiti i predstaviti vozačima, da bi imali na umu greške koje se javljaju
između stvarnih i procenjenih brzina vozila.
Dalji pravci istraživanja u vezi sa percipiranjem brzine kretanja vozila, sa i bez
upaljenih dnevnih svetala, od strane učesnika u saobraćaju trebalo bi da budu usmereni ka
ispitivanju percipiranja brzine po manjim teritorijalnim jedinicama Republike Srbije (npr.
regionima ili gradovima, jer eksperiment nema posebnih zahteva za realizaciju), pored
toga potrebno je izvršiti njihovu međusobnu komparaciju, kao i sa ostalim državama
evropskog kontinenta. Potrebno je sprovoditi razne edukativne i informacione sadržaje na
nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou kako bi se uticalo na promenu stavova i
ponašanja učesnika u saobraćaju o značaju upotrebe dnevnih svetala na vozilima i
percepcije brzine, za bezbednost saobraćaja, a sve sa ciljem stvaranja što bezbednije
sredine za sve učesnike u saobraćaju.
6.
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ZAKONSKA PROMENA U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA BEZ
ODGOVARAJUĆE ANALIZE
LEGAL CHANGES IN TRAFFIC SAFETY WITHOUT ADEQUATE
SAFETY ANALYSIS
Riste Temjanovski1, Živko Andrevski2
Rezime: Skupština Republike Makedonije nedavno je usvojila promenu Zakona o bezbednosti u
saobraćaju, kojom je maksimalnu dozvoljenu brzinu kretanja putničkih automobila i druga vozila
kroz naseljena mesta smanjila sa ranijih 60 na 50 kilometara na čas. U obrazloženju ove intervencije
u zakonskom tekstu je bio postavljen cilj da se poboljša bezbednost kretanja pešaka i da se smanji
broj nesreća na gradskim i seoskim ulicama, s obzirom da se vrlo često dešavale ovakve nezgode sa
tragičnim posledicama za pešake. Međutim, činjenica je da je ova smanjenje maksimalne brzine
doneseno na brzinu, bez odgovarajućih i analiza i preduzimanja drugih koraka da bi saobraćaj tekao
redovno, kvalitetno i bezbedno. Naime, nisu prilagođeni drugi uslovi - nije smanjena brzina na
nekim deonicama, nije utvrđeno koliko će se usporiti protok vozila, te u izvesnim situacijama (kao
sto je slučaj u Skoplju) nije precizno utvrđeno koji se deo puteva smatra gradskim područjem. Ovaj
se prilog bavi istraživanjem pozitivnih i negativnih rezultata i posledica ove zakonske promene,
koristeći pritom i javno mišljenje tim povodom i terenska sagledavanja.
Ključne reči: Republika Makedonija, promena zakona, smanjenja brzina, propusna moć
saobraćajnica, javno mnjenje
Abstract: The Assembly of the Republic of Macedonia has recently adopted amending the Law on
traffic safety, which is the maximum allowed speed of passenger cars and other vehicles through
urban areas declined from inward 60 to 50 kilometres per hour. The explanation of this intervention
in the legal text has been set the target to improve the safety of pedestrians and to reduce the number
of accidents on urban and rural streets, since the very frequent occurrence of such accidents with
tragic consequences for pedestrians. However, the fact is that this cutback maximum speed passed
hastily without adequate analysis and taking other steps to traffic flowed regularly, quality and
1
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safety. In fact, they are not adapted to other conditions - is not reduced speed on some sections,
cannot be determined how much will slow down the flow of vehicles, and in certain situations (as is
the case in Skopje) is not precisely determined which is part of the road is considered urban areas.
This Annex deals with a study for positive and negative results and consequences of these legislative
changes, by using the public opinion on this occasion and in situ observation
Keywords: The Republic of Macedonia, changes in the law, reducing the speed, throughput of
roads, public opinion

1.

UVOD

Jedan od najtežih problema danas za sve učesnike u saobraćaju svakako predstavlja
stepen bezbednosti saobraćaja. S obzirom da se svake godine uvećava broj ljudskih
gubitaka i povrede, propraćen sa velikom materijalnom štetom, postavlja se pitanje koje
mere preduzeti da se smanji ovakav broj nesreća. U zadnjih 20 godina broj nesreća sa broj
žrtvama se kretao između 2821 i 4463 nesreća godišnje. Posledice ovih nesreća su
poražavajući, kako u pogledu teritorije i stanovništva u zemlji.
Podaci i ilustracije pokazuju da je period izveštavanja u poslednjih pet godina,
prosečna godišnja pate više od 4.000 ljudi, od kojih su više od 130 ljudi je poginulo, a više
od 6.000 stiče teške i lake telesne povrede. Ovi gubici mogu se uporediti sa gubicima u
malom ratu. U stvari, svake godine ljudi stradaju u nesrećama, u broju jednog većeg
naselja.
Izvesno je da ljudski životi je nemerljiv, ali je očigledno da su ekonomski gubici su
ogromni za zemlju i za porodice poginulih i povređenih ljudi, ali često dovode do trajnog
invaliditeta među povređenim osobama.
Postoji značajna povezanost između broja nezgoda i njihovih posledica po stepenu
kvaliteta, stepen vidljivosti i kvaliteta izgradnju puteva. Kvalitet i izbor podloge,
vidljivosti, položaj i oštrina krivine, širine puta, osvetljenje, signalizacija, vremenskim
uslovima i tako dalje. Stoga, prikupljanje podataka i njihova statistička obrada je važan
elemenat za priznavanje i klasifikaciji faktora koji dovode do nesreće. Zbog toga je
neophodno da se izgradi sistem merila kojima će se proceniti obim i stepen nesreća na
osnovu podataka dobijenih u vezi ponašanje učesnika saobraćaja, kvalitet zakonitosti
raznih mera u saobraćaju i kvalitet infrastrukture i signalizacije u saobraćaju.
Svaka nesreća, posebno onih sa teškim povredama i smrti, je lična tragedija i veliki
uticaj na produktivnost ljudi i implikacije u zdravstvenom sektoru. Prema nekim
analizama izvršena u 2007. godini, u Republici Makedoniji se desilo svaki dan 51,5
nesreće, od kojih je 11,4 nesreća sa povredama. Prosečan broj ubijenih po danu je 0,39,
dok broj teško povređenih 3.0 i broj ljudi sa manjim povredama 8.3. Podaci iz 2008.
godine pokazuju da se broj saobraćajnih nezgoda naizmenično kreće u određenim godina,
od 3852 u 2014 ili 4462 u 2011. Broj povreda u 2011. godini bio je oko 6853, a u 2013 198 ljudi je smrtno nastradalo u saobraćajnim nesrećama.
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Tabela 1. Saobraćajne nezgode i nastradanih u saobraćaju - 1)
Saobraćajne
nezgode

Lica nastradali u saobraćaju / Road accident casualties
Ukupno

poginuli / killed

lakše i teže
povređenih

ukupno

vozači

putnici

pešaci i ostali

all

drivers

passengers

pedestrians and
others

3 206

187

74

66

47

3 019

3 200

216

92

59

65

2 984

1 667

2 502

162

67

46

49

2 340

1 300

1 937

107

43

35

29

1 830

2002

1 628

2 600

176

76

66

34

2 424

2003

1 926

2 868

118

59

31

28

2 750

2004

1 988

3 082

155

72

45

38

2 927

2005

2 821

4 319

143

62

47

34

4 176

2006

3 313

5 076

140

68

24

48

4 936

2007

4 037

6 306

173

83

55

35

6 133

2008

4 403

6 886

162

81

29

52

6 724

2009

4 353

6 891

160

78

34

48

6 731

2010

4 223

6 537

162

80

50

32

6 375

2011

4 462

7 025

172

79

54

39

6 853

2012

4 108

6 281

132

61

33

38

6 149

2013

4 230

6 682

198

90

63

45

6 484

2014

3 852

6 186

130

59

35

36

6 056

2015

3 854

6 061

148

66

33

49

5 913

Traffic
accidents

total

1998

2 184

1999

2 172

2000
2001

Seriously and
slightly injured

Nisu uzeti u obzir nesreće sa materijalnom štetom
1)
Accidents with material damage are not covered
Izvor: Republic of Macedonia State Statistical Office: Transport and other services, 2015.
8.4.16.02.858. 2016.
1)

2.

ZAKONODAVNE PROMENE U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA
PUTEVIMA

Bezbednost na putevima predstavlja veliki društveni problem ne samo u Republici
Makedoniji nego i širom Evrope. Procenju je se da u 2009 godini više od 35.000 ljudi je
poginulo na putevima Evropske Unije, t.j. ekvivalent srednjeg grada, a ne manje od
1.500.00 osobe je povređeno. Ukupne troškove se procenjuju na oko 13 milijardi evra u
2009 godini.[EC: Towards a European road safety area: policy orientations on road safety
2011-2020]
Pristup promeni Zakona o bezbednosti u putnom saobraćaju, vlasti Republike
Makedonije se postavili tako da je promena doneta po hitnom postupku. Naime, mediji i
statistički pokazatelji su vrlo očito govorili da se u naseljenim mestima, uglavnom velikim
gradovima, kao sto su glavni grad države Skoplje, zatim u Bitolju, Tetovu, Kumanovu,
Strumici, Stipu - u kratkom roku, prolećnih meseci 2014 godine, desile puno saobraćajnih
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udesa u kojima je bilo i ljudskih žrtava i povređenih (kao i velike materijalne štete), a za
koje su analize pokazale da je glavni uzrok brza vožnja. U tom periodu, zakonskim
odredbama, u naseljenim mestima maksimalna dozvoljena brzina kretanja vozila iznosila
je 60 kilometara na čas. S jedne strane, neodgovorni vozači su vrlo cesto prekoračivali
dozvoljenu brzinu, a s druge strane, procena je bila da i brzina od 60 km/s. takva da
omogućuje narušavanje bezbednosti u saobraćajnoj situaciji i osobito ugrožava putnike (i
na obeleženim putničkim prelazima, i na mesta gde prelazi ne postoje (ili nisu označeni ili
su udaljeni vise od 100 metara od označenih prelaza).
Iz Ministarstva za saobraćaj i veze stigao je predlog kojim se Skupštini Republike
Makedonije daje na usvajanje promena zakonskih odredaba kojima se maksimalna
dozvoljena brzina u naseljenim mestima u državi opredeljuje na 50 kilometara na čas.
Istim se predlogom, zaoštravaju kaznene mere za vozače koji ne poštuju maksimalno
dozvoljenu brzinu i pritom se pravi stepenovanje kazni - manja kazna ukoliko
prekoračenje iznosi 10 km/čas, odnosno ukoliko je prekoračenje veće - veće su i kazne.
Zakonodavno telo je u kratkom roku izglasalo predložene izmene i zadužilo je izvršnu
vlast, preciznije Vladu Republike Makedonije i u okviru Vlade - Ministarstvo za saobraćaj
i veze da pristupi primeni novih odredaba i da omogući njihovu primenu.
U okviru sprovođenja zakonskih izmena najvidljivije je to što sve table - saobraćajni
znaci na kojima se saopštava/oderđuje najveća dozvoljena brzina kretanja vozila u
naseljenim mestima - su zamenjene i tamo gde je bilo označeno 60 km/čas - napisano
je 50 kilometara na čas. Deo medija je ubrzo posle donošenja ove mere, konstatovalo da
vozači veoma retko poštuju ograničenje, da se ne pridržavaju novoj odredbi i da nije
elimisana opasnost od novih saobraćajnih nesreća i sve što ide i može da ide s tim ( nije
povećana bezbednost uopšte, te ni bezbednost pešaka). Neki mediji su vrlo jednostavno
pozvali saobraćajne policajce da dosledno prate poštovanje ove norme i da u skladu sa
zakonom izriću kazne nesavesnim i neodgovornim vozačima. Izostao je istraživački
pristup kojim bi se ponudila stručna mišljenja, ponuda ideja i predloga da se postigne
očekivani efekti/rezultati novih zakonskih rešenja.
Tabela 2. Saobraćajne nezgode po tipu grešaka učesnika u saobraćaju 1)
2011
Broj i tip grešaka
Vozači

2012

2013

2014

2015

4 462

4 108

4 230

3 852

3 854

4 195

3 865

3 997

3 633

3 656

Number of established errors
Drivers

Pešaci, jahači i
terači stoke

227

200

189

168

161

Pedestrians, riders and cattle
herders

Putnici

11

15

10

9

7

Passengers

Vozila

3

1

-

-

1

Vehicles

Putevi

6

19

20

9

8

Roads

Ostale razloge

20

8

14

33

21

Other reasons

Nisu uzeti u obzir nesreće sa materijalnom štetom
1)
Accidents with material damage are not covered
Izvor: Republic of Macedonia State Statistical Office: Transport and other services, 2015.
8.4.16.02.858. 2016.
1)
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Prilikom promene zakonskih normi, predlagač i zakonodavac su krenuli
najjednostavnijim putem - smanjiti maksimalnu dozvoljenu brzinu kretanja vozila u
naseljenim mestima, povećati kazne za prekršioce, postaviti znakove/table kojima se
vozači obaveštavaju o dozvoljenoj/nekažnjivoj brzini kretanja vozila.(Sl.Vesnik na RM.
br.169, 2015)
Izostala su, nažalost, šira sagledavanja i analize o tome kako sve i gde utiče i nosi nova
ponašanja ova promena. Najpre, umesto preduzimanja paket mera kojima bi se povećala
bezbednost u saobraćaju u naseljenim mestima, uticalo na znanje i savest prekršilaca
zakonskih odredbi, pokretanje javnih debata, organizovanje pravih i redovnih kontrola,
uključivanje građanskog sektora, organizovanje obuka i radionica - pošlo se putem
najjednostavnijeg rešenja (novi znaci, veće novčane i druge kazne).
Izostala je, takođe, i analiza o tome kako će se saobraćaj odvijati kada se primene i
kada se primenjuju ove norme, pre svega smanjenje maksimalno dozvoljene brzine
kretanja vozila sa 60 na 50 kilometara na sat.
Takoreći u svim gradovima zamenjene su samo table na kojima sada piše 50 km/sat.
Tamo gde su ranije bila ograničenja na manjim dozvoljenim brzinama (recimo 50 km/ sat
ili 40 km/sat) ostali su stare brojke (mada je bilo razloga zašto je upravo na tim
deonicama/ulicama manja dozvoljena brzina u odnosu na ondašnje ograničenje od 60 km/
čas. bez obzira da li se radilo o broju pešaka, o posebnim uslovima - krivine, klizavi teren,
druge opasnosti). Tako da se dobila delumna bezbednost, a ne i bezbednost u ukupnom
saobraćajnom procesu u oddelnim gradskim sredinama.
Veći je problem sto se smanjenjem maksimalno dozvoljene brzine smanjila i propusna
moć saobraćajnica (ukoliko ranije za dato vreme je određeni deo saobraćajnica moglo
proći, recimo, trista vozila - sada, primenom zakonske izmene, regularno može proći oko
250 vozila). Ljudi su brzo primetili da im je povećano vreme za koje mogu preći neka
rastojanja (od kuce/stana do radnog mesta) u odnosu na raniji period. A i navike se, kao
sto je odavno poznato, sporo menjaju, te se nepoštovanje novog ograničenja ispostavlja
kao čest/praktikovan trenutak.
Još jedno pitanje u vezi promene ovog ograničenja. Semafori se montirani (i dalje su
u takvom rasporedu) da se može pratiti zeleni talas (kretanjem normalne i dozvoljene
brzine - da bez zastoja vozač može na zeleno semaforsko svetlo proći više semafora). Ali,
zeleni talas je bio postavljen sa dozvoljenu brzinu kretanja od 60 km/sat. Kad se poštuje
odredba o maksimalnih 50 km/sat. onda se gubi zeleni talas, saobraćaj postaje gustiji,
vreme kretanja na određene relacije se povećava, vozači postaju nervozni i
nedisciplinovani, povećavaju se mogućnosti za dešavanje saobraćajnih nezgoda, prekršaja
i uopšte se smanjuje bezbednost na ulicama većih gradova u Republici Makedoniji.
Nema objektivnih, sistemskih i naučno zasnovanih analiza o tome koliko je ova mera
(zakonska izmena) pozitivno uticala na tok saobraćaja, na smanjenje saobraćajnih udesa,
niti o tome koliko realno vozači poštuju ograničenje. Ali se može lako utvrditi da su
učesnici u saobraćaju (vozači, pešaci, korisnici javnog gradskog prevoza, taksisti i njihovi
klijenti) uglavnom nezadovoljni zbog povećanja vremena za transport sa jednog na drugog
mesta u odnosu na raniji period.
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2.

PREPORUKE OKO PROŠIRENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA
PUTEVIMA

Bezbedni putevi mogu značajno doprineti smanjenju nesreća. Putna infrastruktura
treba da obezbedi sigurno i kontinuirano odvijanje saobraćaja na svim javnim putevima u
zemlji. U tom kontekstu mora se uzeti u obzir i najbolja iskustva zemalja EU u bezbednosti
saobraćaja. A to se posebno odnosi na usklađivanje znakova i oznaka na kolovozu. Broj
povređenih i žrtava u saobraćajnim nezgodama na putevima u Republici Makedoniji je
neprihvatljiv i treba preduzeti najefektnije moguće mere da bi se ovaj broj smanjio u
najkraćem mogućem roku. Planirani rezultati u smanjenju tog broja mogu se postići
koordinisanom akcijom mnogobrojnih aktera koji međusobno dele odgovornost za
sveukupnu bezbednost saobraćaja na putevima u našoj državi..
Pokazuju se da jedna mera i oštrije kazne nisu dovoljne, Uostalom, kada se statistički
pogledaju uzroci za saobraćajne nezgode brzina kretanja van zakonskih dozvola i njena
prilagođenost konkretnim situacijama je samo jedna od više izazivača saobraćajnih
nesreća (tu su, naravno, i drugi razlozi kao sto su nepažnja, vožnja pod uticajem alkohola
i drugih štetnih materija, slaba saobraćajna kultura, nedovoljno kvalitetna saobraćajna
usluga koje pružaju gradske ulice, neodgovarajući sistem označavanja kolovoza,
neoznačeni pešački prelazi i tako dalje).
Suštinske aktivnosti na unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima širom zemlje
moralo bi se fokusirati na sledeće pravce:
x izrada stručnih i temeljnih analiza u razumevanju uzroka, okolnosti i posledica
saobraćajnih nezgoda na putevima kako bi se naučile lekcije iz njih i izbeglo njihovo
ponavljanje,
x preuzimanja veći stepen odgovornosti kako bi se doprinelo navedenim ispoljavanja
ciljevima smanjenja broja nastradalih i poginulih u saobraćaju na putevima;
x veći stepen koordinacije i razmena tehničkih i statističkih podataka i informacija sa
kompetentnim organima nadležnim za bezbednost saobraćaja na putevima u cilju
boljeg razumevanja uzroka saobraćajnih nezgoda, povreda nastalih u saobraćajnim
nezgodama i efektivnosti preventivnih i palijativnih mera;
x pohranjivanje i organizovanje informativnih kampanja svih učesnika saobraćaja,
posebno mlade populacije u duhu saobraćajne kulture;
x veći stepen istraživačkih aktivnosti, posebno kompetentnih institucija i akademske
zajednice, u cilju definisanja akcije za promovisanje bezbednosti saobraćaja na
putevima;
Potpisivanjem Evropske povelje o bezbednosti saobraćaja na putevima označava i
novu fazu u rešenosti Evrope da unapredi bezbednost saobraćaja na putevima. Svi učesnici
ove inicijative daju pozitivan doprinos rešavanju vitalnih pitanja ukupne bezbednosti
saobraćaja na putevima, u jednoj ili više oblasti, koje predstavljaju okosnicu integrisanog
pristupa problemu bezbednosti saobraćaja na putevima, a ogledaju se u sledećem:
Bezbednost vozila: putem inovacija, bezbednosnih uređaja, regulativa koja se odnosi
na vozila.
Bezbednost infrastrukture: putem bezbednih saobraćajnica, ocena uticaja
bezbednosti saobraćaja na putevima.
Ponašanje korisnika: putem podizanja svesti i razumevanja, unapređenja veština i
jačanje stavova po pitanjima bezbednosti.

234

12. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Srbija, Tara, 19-22. april 2017.

U okviru bezbednosti u putnom saobraćaju, EU je postigla veliki napredak u poslednjih
nekoliko godina. Između 2001. i 2010. godine, broj smrtnih slučajeva na EU putevima je
smanjena za ukupno 43%. Između 2010. i 2013. godine, je smanjen za još 17%. Međutim
svaki gubitak ljudskog života je tragedija, pa evropske institucije vredno rade da se spasi
svaki ljudski život. Strateški cilj je da se prepolovi stradanje na putevima između 2010. i
2020. godine, kao i da počne sa fokusom napore EU na smanjenje ozbiljne povrede u
saobraćaju. (EC: Towards a European road safety area, 2010. p.2
Nadležne institucije u Republici Makedoniji će nastaviti da rade na poboljšanju
bezbednosne situacije svih vidova saobraćaja i njihovih učesnika. Sigurnosni standardi će
biti orijentisani prema najboljim praksama EU i odredbama Evropske povelje za
bezbednost puteva, naročito u podizanju novih propisa oko sigurnosti i nadzornih tela.
Bezbednost vožnje i lična bezbednost svih učesnika u saobraćaju će biti usmerena ka
poboljšanju kvaliteta života ljudi. U tom kontekstu svaka zemlja u regionu mora biti
sinhronizovana oko predložene političke orijentacije evropskih zakonodavnih tela u
bezbednosti saobraćaja predviđanih za narednu deceniju. Neke od ovih ciljeva izgledaju
dosta ambiciozno, ali bezbednost i život svih učesnika u saobraćaju je osnovni podstrek u
postizanje značajnih rezultata.
3.
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НАПЛАТА, РАСПОДЕЛА И НАМЕНА ПРИХОДА ОД НОВЧАНИХ
КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ ОД 2012. ДО 2016.
ГОДИНЕ
PAYMENT, DISTRIBUTION AND USE OF REVENUES FROM FINES
FOR TRAFFIC VIOLATIONS FROM 2012 UNTIL 2016
Александар Пенев1
Резиме: Резиме: Законoм о безбедности саобраћаја на путевима, регулисано је обезбеђивање
средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја. Извори средстава за ове
намене могу, поред осталог, бити: из буџета и наплаћене казне за саобраћајне прекршаје.
Законом су предвиђене две новине, средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
распоређују се: 70% буџету Републике Србије и 30 % буџету локалне заједнице и наменско
коришћење средстaва за унапређења безбедности саобраћаја. Међутим, изменама Закона о
буџетском систему, који се примењује од краја 2015. године, као системски закон, ставља ван
снаге одредбе Законa о безбедности саобраћаја на путевима и друге законе из његове
надлежности. Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје имају третман општег
прихода буџета, односно немају више третман наменских средстава. Промена третмана ових
средстава може да створи проблем код финансирање надлежности јединице локалне
самоуправе прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима, при чему треба имати
у виду да је од почетка његове примене, крајем 2009. године, до краја 2016. године, буџетима
локалне заједнице распоређено од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 7.145 милиона
динара. То захтева веће ангажовање координационих тела за безбедност саобраћаја на
локалном нивоу да задрже намену ових средства. Посебно ако се има у виду извештај
Државне ревизорске институције крајем 2016 године, у коме је наведено да примена Закона
о безбедности саобраћаја на путевима у пракси није заживела у 6 од 16 ревизираних локалних
заједница у 2015. години.
Кључне речи: казна, саобраћајни прекршај, расподела, намена, општи приход
Abstract: Тhe Law on Road Traffic Safety is governed by the provision of funds for financing the
improvement of traffic safety. Sources of funds for these purposes may, inter alia, include: from
budget and paid fines for traffic violations. The law provides two newspapers, the funds from fines
1
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for traffic violations are distributed as follows: 70% of the budget of the Republic of Serbia and 30%
of the budget of local communities and the appropriate use of funds for the improvement of traffic
safety. However, amendments to the Law on the Budget System, which applies from the end of
2015, as a systemic law repeals the provisions of the Law on Road Traffic Safety and other laws
under its jurisdiction. Revenue from fines for traffic offenses are treated the general revenue budget,
or no more treatment earmarked funds. Changing the treatment of these funds could create a problem
in financing the competences of local self-government prescribed by the Law on Road Traffic
Safety, whereby it should be noted that since the implementation of the Act at the end of 2009, until
the end of 2016, the budgets of local communities deployed from fines for traffic violations 7 145
million RSD. This requires greater involvement of co-ordinating bodies for traffic safety at the local
level to maintain the purpose of these funds. Especially if one takes into account the report of the
State Audit Institution in late 2016, which stated that the application of Law on Road Traffic Safety
in practice is not flourish in 6 out of 16 audited local communities in 2015.
Keywords: penalty, traffic violation, distribution, use, general revenue

1.

УВОД

Циљ рада је да са финансијског аспекта сагледа тему ове конференције,
Безбедност саобраћаја у локалној заједници, о чему ће се посебно расправљати и на
округлом столу у оквиру Конференције на тему: Финансирање безбедности
саобраћаја и израда годишњих програма планова. Да би се реализовале надлежности
локалне заједнице прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима (у
даљем тексту: Закон) неопходна су финансијска средства. Сагледан је начин
прикупљања и коришћења средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје,
која је требало, као битна новина и суштина Закона наменски да се користе за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја. Дата је хронологија рушења те
идеје у периоду од 2012. до 2016. године. Урушавање је почело почетком 2012.
године, изменом самог Закона, где је промењена намена више од половине
средстава. Тај процес је настављен изменама Закона о буџетском систему, као
системског закона, који ставља ван снаге друге законе из области јавних финансија,
па и Закон, у делу који се односи на финансирање безбедности саобраћаја који је
резултирао да приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје немају више
третман наменских средстава.
Описан је начин расподеле средстава од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје које припадају локалној заједници од стране Управе за трезор. Дат је
преглед наплаћених и распоређених прихода од нових казни за саобраћаје
прекршаје по годинама, од почетка примене Закона. Наведене су намене за које се
користе средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, како би се повећала
безбедност саобраћаја у локалној заједници. Набројани су органи који су задужени
за контролу наменског коришћења средстава и резултати ревизије Државне
ревизорске институције у 2015, које се односе на приходе од казни за саобраћајне
прекршаје. Наведене су и мере и санкције које могу да изрекну контролни органи
код непоштовања одредби Закона које се односе на финансирање унапређења
безбедности саобраћаја.
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2.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Законом, који је ступио на снагу 11. децембра 2009. године, регулисано је
обезбеђење и расподела средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима. Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја
(Закон о безбедности саобраћаја на путевима члан 17), могу бити: буџет Републике
и буџети локалних власти; наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту: казне за
саобраћајне прекршаје), поклони или прилози покровитеља и остали приходи.
Чланом 18. Закона регулисана је расподела средстава од новчаних казни за
саобраћајне прекршаје. Расподела средстава од новчаних казни саобраћајне
прекршаје приказана је у Табели 1.
Табела 1. Расподела средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
Расподела У
томе
Р.Б.
Укупно % Корисник - намена
%
%
1.
70,0
100,0
Буџет Републике Србије
1.1
75
За потребе Министарства унутрашњих послова
52,5
1.2
25
Тело за координацију, научно –истраживачки
17,5
рад
2.
30,0
100,0
Буџет јединице локалне самоуправе
2.1
50
Оправљање саобраћајне инфраструктуре јединице
15,0
локалне самоуправе
2.3
50
Унапређењe саобраћајног васпитања и образовања
15,0
и превентивно - промотивне активности из
области безбедности саобраћаја
3

100,0

100,0

Укупно

Законом је предвиђено да се расподела ових средства врши и то: 70% буџету
Републике Србије и 30% буџетима јединица локалне самоуправе. Друга новина је
да уместо општих прихода буџета, ова средства имају третман наменских средстава
за побољшање безбедности саобраћаја на путевима.
Интенција Закона, о наменском коришћење средстaва од казни за саобраћајне
прекршаје за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима, је да
онај ко прави саобраћајне прекршаје и тиме непосредно утиче на могућност
настанка саобраћајне незгоде, треба и директно да финансира унапређења
безбедности саобраћаја на путевима, како би се смањио број саобраћајних незгода,
а самим тим и број настрадалих грађана. Међутим, ова интенција је нарушена већ
после само две године од почетка примене Закона, изменом Закона, који је ступио
на снагу 6. јануара 2012. године. Основним Законом било је регулисано да се сва
средства од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје користе за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима. При чему од 70 % средстава која
припадају буџету Републике, 75 %, или 52,5 % од укупних средства, требало је да
се користи за опремање јединица саобраћајне полиције.
Изменама Закона регулисано је да се ова средства, уместо за техничко опремање
јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима,
убудуће ће се користити за опште потребе Министарства унутрашњих послова, при
чему је део тих средстава коришћен и за наведене намене. Тако да је 52,5% средстава
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променило своји намену и на тај начин смањена су и средства која су била намењена
за побољшање безбедности саобраћаја на путевима. Самим тим је могло да се
очекује да ће та измена Закона неповољно утицати на безбедност саобраћаја на
путевима.
Осталих 25% средстава која припадају буџету Републике, или 17,5% од укупних
средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје, наменски је користило
Тело за координацију за научно - истраживачки рад, преко Агенције за безбедност
саобраћаја.
30% средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје која припадају
буџету локалне заједнице на чијој територији је учињен прекршај, на Основу
Закона, треба наменски да се користе за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима, од чега 50%, или 15% од укупно наплаћених средства, за
поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе, и 50% за
унапређење саобраћајног васпитања и образовања и превентивно - промотивне
активности из области безбедности саобраћаја.
Наведена средства, (Закон члан 19. став 2.), предвиђено је да се користе према
програму који доноси Влада, односно надлежни извршни орган јединица локалне
самоуправе, на предлог тела за координацију.
До измене Закона о буџетском систему, који је почео да се примењује 1. октобра
2012. године, 75% средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје која су се
распоређивала на рачун буџета Републике Србије евидентирана су на евиденционом
рачуну Министартва унутрашњих послова и 25% средстава на евиденционом
рачуну Агенције за безбедност саобраћаја. Ова средства су се користила искључиво
за намене прописане Законом са извором финансирања 4 - Сопствене и наменске
приходе буџетских корисника. У случају да су средства од новчаних казни за
саобраћајне прекршаје која припадају буџету Републике остала неискоришћена,
могла су да се користе за исте намене и у следећој години са извором финансирања
13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (Правилник о стандардном
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем члан 8.). С тим да је
требало у наредној години најпре да се искористе преостала средства из претходне
године, па тек после тога да се користе средства из текуће године.
Изменама Закона о буџетском систему, укинути су евиденциони рачуни у буџету
Републике, па и евиденоциони рачуни Министарства унутрашњих послова и
Агенције за безбедност саобраћаја са извором финансирања 4 и извором
финансирања 13 и ова средства су постала општи приход буџета Републике.
Циљ укидања евиденционих рачуна био је да се средства која су се водила на
појединим евиденционим рачунима, сликовито у појединим фиокама, и која су се
често неблаговремно трошила, да се обједине и користе за приоритетније намене. А
оног момента, кад се стекну услови, да се користе за намене прописане законом у
оквиру одређених апропријација у буџету. Укидањем извора финансирања 13 за ова
средства онемогућено је њихово наменско коришћење у следећој години.
Да би се и даље обезбедило наменско коришћење средстава у складу са законом,
надлежна министарства, у сарадњи са Министарством финансија вршила су
процену прилива наменских средстава и на основу тога одређивала апропријација
за те намене. Исто је поступало и Министарство унутрашњих послова и Агенција за
безбедност саобраћаја, при надлежном Министарству за инфраструктуру. У случају
да није добро испланиран износ наплаћених средстава за одређене намене,
приликом ребаланса буџета вршена је корекција апропријације за те намене. На тај
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начин, донекле је сачувано наменско коришћење средстава од казни за саобраћајне
прекршаје на републичком нивоу.
Новом изменом Закона о буџетском систему (члан 2.тачка 15), који је ступио на
снагу 15. децембра 2015. године измењена је дефиниција наменских прихода која је
гласила: Наменски приходи су јавни приходи чије је коришћење и намена утврђена
законом, тако да нова дефиниција гласи: Наменски приходи и примања су јавни
приходи, односно примања чије је коришћење и намена утврђена уговором о
донацији, кредиту, односно зајму, као и средства самодоприноса чија се намена
утврђује одлуком јединице локалне самоуправе.
На основу наведених измена Закона о буџетском систему, као системског закона
из области јавних финансија (члан 105), којим је регулисано да, ако су одредбе
других закона, односно прописа, у супротности са тим законом, да се примењују
одредбе тог закона, тако да Закон о буџетском систему дерогира Закон у делу који
се односи на одељак Финансирање безбедности саобраћаја. По том основу приходи
од новчаних казни за саобраћајне прекршаје немају више третман наменских
средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја. Ова средства сада
имају карактер општих прихода буџета са извором финансирања 1, чија дефиниција
гласи: Општи приходи буџета су приходи којима се финансира јавна потрошња и
који немају претходно утврђену намену (члан 2. тачка 14а).
То практично значи, да ће се локалној заједници и даље распоређивати 30%
средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје. Поставља се питање за
које намене ће се користити та средства? Одлуком о буџету, скупштина локалне
заједнице, на предлог надлежног извршног органа, треба да се определи, или ће
остати посвећени безбедности саобраћаја и наставити и унапредити свој рад у
области безбедности саобраћаја, тако што ће планирати средства у висини
распоређених средстава од казни за саобраћајне прекршаје или ће злоупотребити
могућност ненаменског трошења ових средстава. Ако се одлуче да се средства од
казни за саобраћане прекршаје користе за друге намене, надлежни извршни орган и
скупштина локалне заједнице морају бити свесни чињенице и одговорни пред
својим суграђанима, да смањивањем издвајања средства за финансирање
надлежности локалне заједнице из Закона, доћи до смањења безбедности саобраћаја
у њиховој заједници, а самим тим и повећања броја повређених и настрадалих
својих суграђана. Законом су дата права и обавезе локалној заједници. Право да им
се распоређују средства од казни за саобраћајне прекршаје, а истовремено је дата и
обавеза да унапређује безбедност саобраћаја на својој територији. Ако се поремeте
та два односа из Закона, онда локална заједница може да изгуби ова средства. Због
тога координациона тела треба посебно да се ангажују да убеде надлежне извршне
органе о неопходности задржавања намене ових средстава.
Ако се одлуком о буџету утврди да су средства од наплаћених казни за
саобраћајне прекршаје приоритетнија за друге намене, могу легитимно да планирају
мањи износ средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја.
Међутим, када се одлуком о буџету локалне заједнице, одреди апропријација,
односно да овлашћење надлежном извршном органу локалне власти, за трошење
јавних средстава до одређеног износа за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја за буџетску годину, та средства морају наменски да се искористе.
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3.

НАПЛАТА НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ ОД
СТРАНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Наплата новчаних казни за саобраћајне прекршаје врши се преко посебних
блокова. Блок садржи Записник о извршеној контроли учесника у саобраћају возила и попуњени налог за уплату новчане казне за саобраћајни прекршај.
Блокови су припремљени за сваку локалну заједницу, према локалној заједници
настанка саобраћајног прекршаја, са уписаном шифром локалне заједнице у налогу
за плаћање. Поред тога, блок садржи појединачни непоновљиви број Записника,
који је садржан и у налогу за плаћање новчане казне за саобраћајни прекршај.
Обзиром да се 30% средстава од новчане казне за саобраћајни прекршај
распоређује буџету локалне заједнице где је учињен саобраћајни прекршај,
неопходно је да се на основу шифре јединице локалне самоуправе усмере средства
на одговарајући рачун буџета локалне заједнице.
Код градова који у свом саставу имају градске општине, као што је случај на
пример са Београдом и Нишoм, према Правилнику о условима и начину вођења
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (у даљем
тексту: Правилник), средства се уплаћују са шифром града и распоређују на рачун
буџета града.
4.
4.1.

НАПЛАТА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ОД КАЗНИ ЗА
САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ
Наплата казни за саобраћајне прекршаје

Наплата казни за саобраћајне прекршаје врши се преко посебних блокова. Блок
садржи Записник о извршеној контроли учесника у саобраћају - возила и попуњени
налог за уплату новчане казне за саобраћајни прекршај.
Блокови су припремљени за сваку локалну заједницу, према локалној заједници
настанка саобраћајног прекршаја, са уписаном шифром локалне заједнице у налогу
за плаћање. Поред тога, блок садржи појединачни непоновљиви број Записника,
који је садржан и у налогу за плаћање новчане казне за саобраћајни прекршај.
Обзиром да се 30% средстава од новчане казне за саобраћајни прекршај
распоређује буџету локалне заједнице где је учињен саобраћајни прекршај,
неопходно је да се на основу шифре јединице локалне самоуправе усмере средства
на одговарајући рачун буџета локалне заједнице.
Код градова који у свом саставу имају градске општине, као што је случај на
пример са Београдом и Нишем, према Правилнику о условима и начину вођења
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (у даљем
тексту: Правилник), средства се уплаћују са шифром града и распоређују на рачун
буџета града.
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4.2.

Подаци о наплати и расподели прихода од казни за саобраћајне
прекршаје

Од почетка примене Закона, 11. децембра 2009. године, до 31. децембра 2016.
године, наплаћено је по основу новчаних казни за саобраћајне прекршаје 23.857
милиона динара. Од наплаћеног износа, распоређено је 23.818 милиона динара, док
је повраћај погрешно или више уплаћених новчаних казни извршен у износу од 40
милиона динара. Буџету Републике Србије распоређено је 16.671 милиона динара,
или 70%, а буџетима локалне заједнице 7.145 милиона динара, или 30%. Од укупно
распоређених износа локалној заједници, буџетима градова је распоређено 4.521
милиона динара или 63%, а буџетима општина 2.624 милиона динара или 37%.
Табела 2. Наплаћени и распоређени приходи од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Укуп
но

171
2.881
2.936
3.002
3.216
3.297
3.727
4.627
23.857

171
2.878
2.931
2.996
3.210
3.292
3.721
4.619
23.818

120
2.014
2.051
2.097
2.247
2.304
2.605
3.233
16.671

34
548
551
549
581
614
716
928
4.521

18
315
328
350
382
373
400
458
2.624

51
863
879
899
963
988
1.116
1.386
7.145

Повраћај

Укупно
локалне
заједнице

Буџет
општине

Буџет
града

Буџет
Републике

Распоређени
приходи

Бруто
наплата

Година

у милионима дин.

4
5
6
6
5
6
8
40

Извор: МФ Управа за трезор

До измене Закона о буџетском систему, 1. октобра 2012. године, којим су
укинути евиденциони рачуни за наменска средства од новчаних казни за
саобраћајне прекршаје, буџету Републике Србије је распоређено 5.718 милиона
динара. До поновне измене Закона о буџетском систему, којим су укинити наменски
приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, крајем 2015. године, буџетима
локалне заједнице је распоређено 5.759 милиона динара.
Појединачни подаци о расподели средстава од новчаних казни за саобраћалне
прекршаје по годинама и локалним заједницама дати су у табели Распоређени
приходи локалној заједници од казни за саобраћајне прекршаје, 2009-2016. Прилогу
1. текста.
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5.
5.1.

КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
Буџетска инспекција

Функција буџетске инспекције, службе за буџетску инспекцију аутономне
покрајине и службе за буџетску инспекцију јединице локалне самоуправе, је
контрола примене закона и материјално финансијског пословања и наменског и
законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација,
предузећа правних лица и др (Закон о буџетском систему члан 86.).
Ако у поступку инспекције утврди незаконитости, инспекцијски орган, решењем
налаже мере за њихово отклањање и предузима друге законом одређене мере (Закон
о буџетском систему члан 87.).
Уколико јединица локалне самоуправе не поступи по налогу инспекцијског
органа, министар, на основу обавештења инспекцијског органа, може привремено
да обустави пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, до
отклањања неправилности констатованих записником (Закон о буџетском систему
члан 89.).
Новчаном казном од 5.000 до 1.000.000 динара ће се казнити одговорно лице
корисника буџетских средстава ако не изврши коначно решење инспекцијског
органа (Закон о буџетском систему члан 103).
5.2.

Државна ревизорска институција

Предмет ревизије Државне ревизорске институције (у даљем тексту: ДРИ),
поред осталог, је и контрола примања и издатака у складу са прописима о буџетском
систему и прописима о јавним приходима и јавним расходима, као и правилност
пословања субјеката ревизије у складу са законом и другим прописима и датим
овлашћењима (Закон о ДРИ члан 9.).
На основу извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја
завршног рачуна буџета и правилности пословања за 2015. годину код 25 локалних
заједница , који су објављени на веб сајту ДРИ, крајем 2016. године (www.dri.rs
10.01.2017), а који се односе на контролу приходи од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје, приказани су подаци у Табели 3.
Од 25 ревизиране локалне заједнице, код 9 извештаја нема анализе ставке која се
односи на приходе од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима (Тутин, Велика Плана, Апатин, Прибој, Ариље,
Ада, Смедерево, Нови Бечеј, Димитровград и Србобран), које је требало ДРИ по
закону да контролише. Код осталих 16 локалних заједница у 2015. години, по основу
наплаћених прихода од казни за саобраћајне прекршаје, распоређено је буџетима
107.746 хиљада динара. О томе колико и за које намене су утрошена средства нема
прецизних информација.
Као главни параметар функционисања координационих тела, односно савета или
комисија за безбедност саобраћаја, може да послужи информација о донетoм
програму коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја за 2015. годину, од стране надлежног већа, (Закон члан 19.). Од 16
локалних заједница 10 је донело програме, док 6 или 37,5% локалних заједница није
презентирало програме ДРИ. Локалне заједнице које нису донеле програме, у
већини, њихове скупштине нису донеле ни стратегију и годишњи план безбедности
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саобраћаја на путевима на свом подручју за 2015. годину (Закон члан 13.), као што
су локалне заједнице Лесковац, Зајечар, Ириг и Тговиште. Поред тога, надлежна
већа Лесковца, Ирига и Трговишта нису подносила скупштини ни извештај о стању
безбедности саобраћаја (Закон члан 14.). Већа општина Жабари и Сечањ, такође
нису донела програм, међутим у извештајима нема информација о томе да ли су
донета и друга акта прописана Законом.
Табела 3. Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног
рачуна буџета и правилности пословања ЈЛС за 2015. године који се односи на наплаћене
приходе од казни за саобраћајне прекршаје
Приходи
Страте- Год. план Извештај о Програм Савет
гија
раду
кориш.
(хиљ. дин.)
Ред
Локална
наплаутробр.
заједница
да не да не да не да не да не
ћено
шено

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Лесковац
Бела Паланка
Шабац
Жабари
Зајечар
Кучево
Бач
Кладово
Ириг
Александровац
Суботица
Пожаревац
Бољевац
Љубовија
Сечањ
Трговиште
Укупно

26. 476
866
19. 531
1. 660
7. 403
3. 828
2. 679
1. 302
2. 276
2. 544

...
327
...
...
...
...
...
...
...
...

20. 922 22.484
13.199 9.714
1 .775
1.726
2 .184
...
997
...
104
0
107.746 11. 767

...
...
...
...
...
...

x
...
...
...
x
...
...
...
x

...
...
...
...
...
...

x
...
...
...
x
...
...
...
x

...
...
...
x
...
...
...

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

...

...

...

...

...

x

...

...

...
...
...
x
...

...
...
...

...
...
x
x
...

...
...

...
...
x
x
...

x
x
x
x

...
...
x
x
...
...
9

...
...

...
x
4

2

...
x
4

3

x
3

10

x
x
6

...
...

прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје без донетог програма,
повећава се ризик да та средства неће бити усмерена на намене које је предвидео
законодавац.
О томе какве су последице неактивности координационих тела може да послужи
пример општине Трговиште, која није потрошила ни динар наменских средстава за
побољшање безбедности саобраћаја на путевима у 2015 години?! Поставља се
питање, ако нису потрошили ни динар наменских средстава у 2015 години, када су
били по Закону обавезни то да ураде, како ће се користити ова средства, у условима
када она имају третман општих прихода буџета.
Код локалних заједница које су донеле програме има различитих случајева. На
пример општина Бела Паланка, од укупно 866 хиљада динара распоређених
средстава, утрошена су у износу од 327 хиљада динара и то за саобраћајну
сигнализацију у износу од 238 хиљада динара и за унапређење безбедности
саобраћаја у износу од 178 хиљада динара. Који су разлози што је потрошено само
38% распоређених средстава није познато.
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Са друге стране, Суботици је распоређено 20.922. хиљада динара, а утрошена су
средства у висини од 22.484 хиљаде динара, коришћењем неутрошених наменских
средстава из претходне године. Према програму, средства су коришћена за
поправљање саобраћајне инфраструктуре, видео надзор на раскрсницама, израда
пројеката, студија и елабората из области безбедности саобраћаја, рад Савета
(накнада члановима, учествовање на семинарима) и активности у циљу унапређења
саобраћајног васпитања и образовања, промотивни спортови и емисије.
Ревизирани субјекти у чијем су пословању биле откривене неправилности које
нису отклоњене у току обављања ревизије (Закон o ДРИ члан 40.) дужни су да
доставе ДРИ извештај о отклањању утврђених неправилности. Ако се ради о
незадовољавајућем отклањању неправилности сматра се да постоји тежак облик
кршења обавеза доброг пословања. У том случају ДРИ обавештава скупштину и
упућује позив за разрешење одговорног лица и о томе обавештава јавност.
ДРИ је дужна да без одлагања поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка, односно покрене кривичну пријаву надлежном органу, ако у поступку
ревизије открије материјално значајне неправилности, које указују на постојање
елемената прекршаја, односно кривичног дела.
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно
лице у субјекту ревизије ако не поднесе извештај о отклањању утврђених
неправилности, или ако органу коме је био уручен позив за разрешење одговорног
лица, не одлучи у прописаном року у вези позива.
6.

ЗАКЉУЧАК

Закон о безбедности саобраћаја на путевима омогућио је да јединице локалне
самоуправе могу активно да утичу на побољшање безбедности саобраћаја у својој
средини. Од почетка промене Закона локалној заједници од казни за саобраћајне
прекршаје распоређена су средства, у износу од 7.145 милиона динара, које је
требало да се искористе за оправљање саобраћајне инфраструктуре, унапређења
саобраћајног васпитања и образовања и превентивно - промотивне активности из
области безбедности саобраћаја, чији је основни циљ смањење броја саобраћајних
незгода. Наведена средства требало је да се користе на основу стратегија и програма
који је требало да донесе надлежни извршни орган, на предлог координационог
тела. Међутим на основу извештаја ДРИ примена Закона у пракси није свугде
заживела, па је питање колико од тих средстава је употребљено за намене из Закона.
Посебан проблем може да представља што су од краја 2015. године изменама Закона
о буџетском систему, средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
изгубила наменски карактер тако да могу да се користе и за друге приоритетне
намене у буџету. Ове измене могу да створе проблеме код обезбеђивања средстава
за финансирање реализације надлежности јединице локалне самоуправе, које се
односе на унапређења безбедности саобраћаја на путевима, а самим тим може да се
очекује и да дође до повећања броја саобраћајних незгода. Како поступити у
наведеној ситуацији да би се што већи део ових средстава употребио за намене
предвиђене Законом. Потребно је да координациона тела припреме тако квалитетне
стратегије и програме рада, који ће безрезервно бити прихваћени од надлежних
извршних органа и за то треба да се обезбеде апропријације у буџету. У супротном,
може да се деси, посебно ако још увек нису заживела у довољној мери
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координациона тела или су та тела неактивна, да се чак сва средства од казни за
саобраћајне прекршаје употребе за друге намене. Међутим постоји и друга
могућност, да, ако су стратегије и програми квалитетни да се издвоје и већа средства
из буџета од средстава распоређених од новчаних казни за саобраћајне прекршаје.
Битно је да су апропријације које су одређене за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја строго наменског карактера и не могу да се користе за друге
намене. У случају ненаменског коришћења ових средстава, буџетска инспекција
може привремено да обустави пренос трансферних средстава из буџета Републике,
а запрећена је и казна одговорном лицу од 5 хиљада до милион динара.
7.
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Прилог 1. Распоређени приходи локалној заједници од казни за
саобраћајне прекршаје,2009-2016.
у хиљадама дин
Локална
заједница

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Укупно

Александровац

94

1.508

1.590

1.788

2.441

1.969

2.544

2.804

14.737

Алексинац

97

2.708

2.747

1.748

2.757

3.206

3.917

2.828

20.007

Аранђеловац

268

4.702

5.360

5.183

6.564

6.754

7.208

8.499

44.538

Ариље

195

2.356

2.351

2.873

2.716

3.440

3.355

4.393

21.678

27

535

334

271

369

374

356

515

2.781

Бабушница
Бајина
Башта

173

2.574

2.437

2.805

2.394

2.622

2.700

4.262

19.968

Баточина
Бела
Паланка

196

3.607

3.571

4.353

3.542

4.174

3.744

3.321

26.508

35

867

669

789

910

984

866

1.616

6.736

Блаце

165

2.309

2.551

3.085

3.293

3.656

2.934

3.434

21.427

Богатић

235

3.977

3.281

3.937

3.545

3.764

3.489

4.345

26.573

Бојник

72

1.233

1.504

1.472

1.850

1.722

1.321

1.461

10.636

Бољевац

128

1.174

1.288

1.329

1.303

1.524

1.775

2.296

10.816

Бор

351

5.638

5.624

4.910

6.129

5.430

5.785

5.667

39.533

4

217

182

215

305

168

183

212

1.486

Брус

120

2.058

1.800

2.579

2.766

2.631

2.522

3.239

17.716

Бујановац

134

2.596

2.730

3.516

6.169

5.496

5.873

14.346

40.860

3

142

172

90

129

96

105

187

923

Ћићевац

175

2.385

2.388

2.324

2.293

2.129

2.011

2.522

16.228

Ћуприја

221

3.499

4.391

5.225

4.501

3.865

4.151

5.280

31.133

Босилеград

Црна Трава

Чачак

1.487

24.861

24.325

23.435

27.287

22.469

23.590

31.584

179.038

Чајетина

355

4.208

4.816

4.701

4.102

3.079

3.255

4.091

28.606

Деспотовац
Димитровград

143

2.175

2.586

2.754

3.265

3.489

2.822

2.896

20.132

31

838

1.085

1.095

1.207

1.333

1.115

2.020

8.724

Дољевац

82

1.294

1.317

1.062

1.197

1.204

1.736

1.736

9.627

Гаџин Хан

24

1.094

343

460

447

431

320

538

3.658

Голубац
Горњи
Милановац

52

727

557

833

934

1.655

1.869

1.657

8.282

607

8.607

8.423

9.210

9.787

10.356

10.163

15.515

72.668

Ивањица

272

4.360

4.512

5.639

6.833

7.185

7.186

6.721

42.707

Кладово

53

1.360

1.840

1.925

1.376

1.303

1.303

1.321

10.481

Кнић

270

3.124

2.456

2.761

2.950

2.946

1.927

1.474

17.907

Књажевац

119

2.194

1.690

1.558

2.108

2.237

2.399

3.206

15.509

Коцељева

117

1.614

1.816

2.017

2.032

1.992

2.601

2.893

15.082

Косјерић

337

1.316

2.014

1.619

1.404

1.429

1.716

2.854

12.690

Краљево

904

18.216

17.164

15.333

15.548

16.276

19.796

28.740

131.977
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Локална
заједница
Крупањ
Крушевац
Кучево
Куршумлија

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Укупно

55

1.029

786

685

715

887

1.355

1.015

6.526

547

12.390

11.731

12.314

13.733

12.473

13.619

17.711

94.517

85

1.398

2.211

2.619

3.054

2.499

3.828

4.877

20.571

88

2.204

2.032

2.617

2.124

3.141

4.644

5.634

22.483

131

1.963

2.918

3.423

4.042

3.736

2.586

2.805

21.604

91

1.447

1.635

1.795

1.858

2.090

1.841

1.993

12.750

574

14.423

16.746

16.585

18.355

24.133

26.476

28.299

145.592

1.102

10.754

11.572

11.554

10.882

13.403

18.042

19.829

97.137

74

2.165

2.235

2.581

3.392

2.915

2.537

2.925

18.824

131

4.496

4.130

3.815

5.029

4.545

4.429

5.647

32.223

Љубовија

95

1.326

1.731

1.664

1.800

1.899

2.149

1.816

12.479

Мајданпек
Мали
Зворник
Мало
Црниће

107

1.486

1.823

1.675

1.494

995

1.148

1.817

10.545

235

2.225

2.429

1.737

1.727

1.573

1.522

1.633

13.081

68

1.005

1.559

2.003

2.017

2.284

2.354

2.737

14.027

Медвеђа

37

1.058

1.967

1.962

1.886

1.640

1.766

3.060

13.376

Мерошина

43

1.041

988

1.053

1.081

1.122

1.468

1.726

8.521

Мионица

151

1.545

1.660

1.811

2.255

1.946

2.276

3.312

14.955

Неготин

110

2.283

2.927

2.987

3.229

2.686

3.108

3.392

20.723

Нова Варош

352

3.807

4.323

3.805

4.357

4.537

4.706

5.722

31.609

Нови Пазар

539

14.079

9.754

9.251

10.629

14.271

18.176

29.290

105.990

Осечина

170

1.698

1.958

1.816

1.954

1.826

1.695

2.729

13.846

Параћин

237

5.248

5.466

6.713

6.496

5.998

7.405

7.107

44.671

Петровац

124

3.756

3.952

6.359

5.421

4.379

5.122

5.752

34.864

Пирот
Град
Пожаревац

300

5.490

4.795

5.507

6.997

7.296

7.528

12.809

50.723

881

8.015

10.870

13.929

14.650

11.970

13.199

19.023

92.537

Пожега

430

6.241

6.423

5.697

5.286

5.947

6.576

8.519

45.118

Прешево

193

2.755

2.282

2.131

4.914

4.396

5.152

8.289

30.111

99

1.907

2.707

3.014

2.629

2.331

2.901

3.156

18.744

Пријепоље

477

7.128

6.890

6.942

7.579

8.242

9.254

12.257

58.771

Прокупље

454

6.783

5.549

6.494

6.832

7.504

8.923

10.620

53.161

62

1.578

1.542

1.366

1.798

1.675

1.869

2.093

11.982

Рашка

269

4.654

4.494

4.107

3.447

4.651

5.780

7.065

34.467

Ражањ

29

818

816

521

613

590

797

817

5.000

Рековац

44

891

537

513

513

385

529

751

4.164

Сјеница

179

2.475

2.471

2.632

2.658

2.368

2.453

3.146

18.382

Смедерево
Смед
Паланка

807

12.985

12.499

12.983

14.066

11.839

14.777

24.454

104.410

203

4.714

4.889

5.324

5.461

5.362

5.821

7.435

39.209

Сокобања

105

1.340

1.066

905

1.871

1.689

2.104

2.585

11.664

Лајковац
Лебане
Лесковац
Лозница
Лучани
Љиг

Прибој

Рача
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Локална
заједница
Сурдулица

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Укупно

55

1.352

845

647

1.536

1.133

922

1.151

7.640

Јагодина

432

8.446

6.840

9.066

8.492

12.952

16.035

16.727

78.988

Свилајнац

129

3.381

2.917

2.809

3.356

2.864

3.580

3.336

22.370

Сврљиг

78

1.315

1.098

787

990

1.029

1.007

1.351

7.653

Шабац

1.298

17.701

15.565

14.165

16.998

16.426

19.531

27.020

128.704

Ужице

630

7.280

8.050

7.403

6.966

8.769

10.087

14.133

63.317

Топола

151

2.483

3.094

3.557

4.745

4.227

3.771

4.199

26.226

Трговиште

29

173

100

92

74

65

104

77

713

Трстеник

380

4.470

4.505

4.810

5.556

5.832

6.304

8.798

40.655

Тутин

139

1.786

1.424

1.334

2.911

4.104

4.183

3.532

19.414

Уб

132

2.638

3.340

3.180

3.889

3.719

4.178

4.926

26.002

Ваљево

986

11.887

12.125

15.073

19.238

21.203

17.048

26.577

124.136

Варварин
Велика
Плана

110

1.688

1.708

2.338

2.379

2.179

2.208

2.422

15.031

242

5.393

5.654

6.034

6.298

5.581

5.900

8.861

43.962

В. Градиште
Владичин
Хан

195

2.918

2.524

2.897

3.566

3.415

3.598

4.560

23.671

50

1.280

1.397

1.449

3.003

2.108

1.505

2.884

13.676

Владимирци

72

1.608

2.216

2.209

3.197

2.805

2.282

2.513

16.902

Власотинце

105

2.291

3.544

3.579

3.588

3.522

4.136

4.646

25.411

Град Врање
Врњачка
Бања

383

6.666

4.278

4.573

10.584

18.020

28.813

13.191

86.507

229

4.756

6.213

6.120

5.297

4.928

5.430

6.055

39.027

Зајечар

413

4.707

4.486

4.440

5.402

6.224

7.403

8.404

41.479

Жабари

39

908

916

1.535

2.337

1.940

1.660

1.080

10.415

Жагубица

17

639

734

1.093

1.313

846

1.073

844

6.558

Житорађа

83

1.060

1.276

1.443

1.569

1.414

1.636

1.855

10.336

Лапово

55

1.046

491
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335

334

437

770

3.715

Ада

145

2.978

2.927

1.888

1.820

1.565

2.013

2.301

15.637

Алибунар

80

1.678

1.980

1.733

2.032

1.722

2.835

3.957

16.017

Апатин

84

1.614

1.926

2.568

2.555

2.314

2.882

4.360

18.302

Бач
Бачка
Паланка
Бачка
Tопола
Бачки
Петровац

57

2.103

2.994

2.383

2.022

2.112

2.679

2.243

16.592

373

6.543

5.543

6.314

7.385

8.625

8.790

9.852

53.425

45

1.522

1.365

1.227

1.526

1.246

1.640

3.055

11.626

87

1.721

1.697

1.800

2.303

1.739

2.041

2.694

14.084

275

4.755

5.018

4.659

4.489

3.493

6.701

6.474

35.864

Бела Црква

50

1.439

1.352

1.711

2.400

2.146

1.794

1.896

12.788

Беочин

66

1.198

1.390

1.685

1.761

1.598

2.178

2.635

12.511

Чока

72

1.707

1.804

1.749

1.583

1.219

1.252

1.688

11.073

371

5.831

5.690

7.069

7.424

7.639

6.787

10.480

51.291

Бечеј

Инђија
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Локална
заједница
Ириг

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Укупно

2016

82

1.359

1.563

2.028

2.106

2.099

2.276

2.291

13.804

Кањижа

219

3.206

2.657

3.107

3.257

2.795

3.098

3.597

21.936

Кикинда

511

10.066

10.119

8.926

9.565

8.758

8.013

9.437

65.396

Ковачица

97

1.268

1.412

1.756

2.315

2.460

1.930

2.666

13.906

Ковин

99

1.873

2.144

2.586

2.640

3.609

3.913

4.889

21.752

104

1.908

2.677

3.180

3.717

3.747

5.386

5.918

26.638

86

620

641

601

445

343

411

537

3.684

Нова Црња

50

2.337

1.845

1.531

2.021

1.291

1.626

1.910

12.611

Нови Бечеј
Нови
Кнежевац

144

2.858

2.775

3.181

2.816

2.615

2.777

2.784

19.950

Кула
Мали Иђош

40

1.926

2.191

1.754

2.168

1.614

1.468

1.339

12.500

Оџаци

98

2.016

2.117

2.479

2.538

3.002

3.343

3.911

19.504

Опово

96

825

744

546

753

840

755

1.104

5.664

Панчево

975

13.137

12.073

12.096

13.382

14.650

14.417

18.456

99.186

Пећинци

93

2.782

3.328

4.268

3.824

5.069

6.120

6.785

32.269

Пландиште

26

828

741

633

1.199

768

995

1.239

6.428

Рума

329

6.234

7.235

9.330

8.465

9.373

11.890

11.294

64.150

Сечањ

87

1.504

1.656

1.505

1.752

1.541

997

1.647

10.689

Сента

138

3.501

3.582

2.698

2.566

2.126

2.206

3.644

20.460

Сомбор

429

7.204

8.146

10.317

12.336

11.702

12.099

12.226

74.458

Србобран
Сремска
Митровица
Стара
Пазова

111

2.050

1.760

1.754

1.180

1.567

2.182

2.235

12.839

513

8.308

11.748

13.234

13.439

11.879

13.607

15.904

88.631

137

4.824

4.846

6.408

6.862

6.522

6.730

8.946

45.274

Суботица

800

17.656

14.192

14.218

16.918

19.218

20.922

26.479

130.404

Шид

120

3.542

4.096

4.213

5.544

5.581

4.787

5.229

33.112

83

2.125

2.209

2.447

2.792

2.450

3.111

3.054

18.271

Тител

54

1.446

1.593

1.662

2.016

1.630

2.065

2.553

13.019

Врбас

173

4.690

4.108

3.720

4.172

3.966

4.016

3.502

28.347

Вршац

209

8.367

10.747

12.342

12.143

10.293

10.164

9.221

73.485

Темерин

Зрењанин

1.006

19.173

18.532

19.186

17.994

15.816

16.305

22.147

130.158

Жабаљ

38

1.142

1.409

2.918

2.800

3.266

3.290

2.582

17.446

Житиште
Сремски
Карловци
Косовска
Митровица

57

1.732

2.329

2.250

2.572

2.078

2.010

2.276

15.303

18

730

531

431

505

386

540

965

4.107

0

1

16

145

108

3

0

0

272

Лепосавић

0

2

0

0

0

0

0

0

Звечан
0
Град Београд 14.313
Град Нови
2.190
Сад

6
201.295

8
215.439

4
0
221.253 269.219

5
353.396

27
1.695.177

61.812

58.839

68.005

401.334

3
2
212.284 207.979
55.839

56.746

47.461

50.443

2
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Локална
заједница
Град Ниш
Град
Крагујевaц
Укупно

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.235

28.073

30.064

24.614

28.355

39.380

45.896

47.397

1.187

19.216

15.754

17.210

20.890

22.702

51.301

863.277

879.173

Извор: МФ Управа за трезор
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898.843 963.096

26.238
32.180
1.116.21
987.518
5 1.385.614

Укупно
245.014
155.377
7.145.037
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ПОЈЕДИНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАЈТЕЖИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА
ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ
PARTICULAR CHARACTERISTICS MOST SERIOUS CRIMES
AGAINST 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. У овом
раду представили смо најважније карактеристике најтежих кривичних дела против
безбедности јавног саобраћаја извршених од стране пунолетних лица на подручју
колубарског округа. То су кривична дела извршена под дејством алкохола и уз бројна друга
кршења правила из безбедности саобраћаја, која су као крајњу последицу имала смрт једног
или више лица. У таквим ситуацијама за поступање против таквих учинилаца кривичних дела
надлежан је да поступа виши суд, јер су то кривична дела која се врше са умишљајем. Таквим
извршиоцима кривичних дела се, уколико се докаже њихова кривица за настанак саобраћајне
незгоде поред казне обавезно изриче и мера безбедности забране управљања моторним
возилом одређене врсте односно категорије за одређено време.
Кључне речи: кривична дела, пунолетна лица, алкохол, умишљај, мере безбедности
Abstract: Criminal offences against public traffic safety are specific criminal acts which constitute
a serious social problem in the Republic of Serbia, but also globally. In this paper we present the
most important characteristics of the most serious crimes against traffic safety on the roads
committed by adults in the area of Kolubara district. These are criminal acts committed under the
influence of alcohol and with numerous other violations of traffic safety, which as a final result in
the death of one or more persons. In such situations, to act against such offenders is competent to
act in a higher court, because these are crimes that are committed with intent. Such offenders are, if

1др Драган Обрадовић, судија, Виши суд у Ваљеву, ул. Карађорђева 48, Ваљево, РепубликаСрбија, email: dr. gaga. obrad@gmail. com
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ПРОТИВБЕЗБЕДНОСТИЈАВНОГ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ

proven guilty for the occurrence of traffic accidents in addition to penalties imposed mandatory
security measure of ban on driving a motor vehicle of a certain type or category for a specific time.
Keywords: offences, adults, alcohol, intent, 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.
У судској пракси за кривична дела из ове групе пунолетним учиниоцима најчешће
се изриче условна осуда или се примењују правила о ублажавању казне или
ослобођењу од казне, што потврђују и званични подаци.
Да бисмо могли да анализирамо пропусте пунолетних учесника у саобраћају које
су начинили као возачи, на подручју колубарског округа, у најкраћој мери
осврнућемо се и на одредбе појединих важећих прописа који се односе на пунолетне
учиниоце – Кривични законик (даље: КЗ)2 односно Закон о безбедности
саобраћаја (даље: ЗБС)3, који у својим одредбама предвиђа значајне новине.
Циљ нам је да у овом раду укажемо на поједине карактеристике а на крају и на
примену кривичних санкција према пунолетним учиниоцима кривичних дела из
групе против безбедности јавног саобраћаја на подручју колубарског округа и то не
свих кривичних дела већ само оних најтежих кривичних дела из ове групе која после
предистражног односно истражног поступка прелазе у надлежност Вишег суда у
Ваљеву, који поступа као првостепени суд за сва најтежа кривична дела из ове
групе. То су кривична дела извршена од стране возача појединих возила најчешће
под дејством алкохола и уз бројна друга кршења правила из безбедности саобраћаја,
а евентуално али изузетно ретко и уз кршење неких других прописа али без
злоупотребе алкохола, која кривична дела су као крајњу последицу имала смрт
једног или више лица. При томе, немамо претензије да у једном раду ограниченог
обима можемо да направимо свеобухватну анализу, већ само у одређеној мери по
нашем мишљењу, најважнију анализу.
2.

ВАЖЕЋЕ КРИВИЧНО ЗАКОНОДАВСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Квалификовани облици кривичних дела угрожавања безбедности јавног
саобраћаја, угрожавања опасном радњом и опасним средством, угрожавања
безбедности ваздушног саобраћаја и несавесног вршења надзора над јавним
саобраћајем прописани су у чл. 297. КЗ под називом: тешка дела против безбедности
јавног саобраћаја. Наведено кривично дело обухвата најтеже облике поменутих
кривичних дела.
Последица тих кривичних дела састоји се у конкретној опасности тј. довођењу у
опасност живот или тела људи или имовине већег обима када су у питању кривична
2 Kривични законик(„Сл. гласник РС“ бр. 85/05 почео са применом 1. 1. 2006. године. . . ).
3 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.
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дела угрожавања безбедности јавног саобраћаја, угрожавања опасном радњом и
опасним средством и несавесно вршења надзора над јавним саобраћајем (чл. 289,
290 и 295. ) односно угрожавања безбедности ваздушног саобраћаја (чл. 291).
Конкретна опасност може прерасти у последицу у виду повреде, као што је тешка
телесна повреда, смрт неког лица или имовинска штета великих размера. У таквим
случајевима постојаће неки од облика кривичног дела из чл. 297. КЗ.
У овом раду ограничићемо се само на оне облике ових кривичних дела која су
извршена кривичним делом угрожавање јавног саобраћаја које је због проистеклих
последица тог кривичног дела прерасло у онај облик кривичног дела тешко дело
против безбедности јавног саобраћаја из чл. 297 КЗ за који је надлежан да поступа
као првостепени суд било који виши суд на територији Републике Србије сходно
важећем Закону о уређењу судова4.
За ова кривична дела се одговара као и за све остале облике кривичног дела
тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл. 297 КЗ под два услова:
x да постоји узрочна веза између основног облика и наступања теже
последице;
x да се тежа последица може приписати нехату извршиоца.
Када је у питању узрочна веза између основног облика и наступања теже
последице потребно је да тежа последица произлази из основног дела. Ни закон, а
тиме ни судска пракса не праве разлику да ли је лице које је страдало у саобраћајној
незгоди кривицом возача било пре своје смрти здраво или болесно, младо или старо
и да ли би да није било незгоде живело краће или дуже.
С обзиром на врсте и тежине последица проузроковане кривичним делом и
облика кривице код основног кривичног дела са којима је извршено основно дело,
КЗ разликује четири облика ових кривичних дела од којих је виши суд надлежан за
поступање само у једном случају а то је: Ако је основно дело извршено са
умишљајем а тежа последица се састоји у наступању смрти једног или више лица –
ст. 2. Овде спадају кривична дела из чл. : 289 ст. 1 и 2, 290 ст. 1и 2, 291 ст. 1 и 295
ст. 1 и 2 КЗ.
У судској пракси нема дилема да се квалификација кривичног дела
квалификованог тежом последицом одређује према најтежој последици која је
произашла из основног дела.
Уколико је из кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја
делатношћу извршиоца проузроковано више последица (смрт једног или више лица,
тешка телесна повреда или имовинска штета великих размера), остале последице,
које такође имају карактер квалификаторне околности, могу само да се цене
приликом одмеравања казне.
Учинилац основног кривичног дела из групе кривичних дела против
безбедности јавног саобраћаја одговараће по члану 297. КЗ само ако је у односу на
тежу последицу наведену у овом члану поступао из нехата, док основно кривично
дело може бити извршено или са умишљајем или из нехата.
За облике из члана 297 ст. 2 КЗ запрећена је казна затвора од 2-12 година, тако
да је ублажавање казне могуће само по мери казне затвора, али не и по врсти казне,
тј. да се уместо казне затвора изрекне новчана казна, како је то могуће за поједине
друге облике овог кривичног дела.
4 Закон о уређењу судова („Сл. гласник РС“бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011,
101/2013, 40/2015, 106/2015, 13/2016).

255

Драган Обрадовић
ПОЈЕДИНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАЈТЕЖИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА
ПРОТИВБЕЗБЕДНОСТИЈАВНОГ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ

Конструкција одговорности за тежу последицу код дела против безбедности
јавног саобраћаја праћена је од 2005. године први пут у нашем кривичном
законодавству обавезним изрицањем мере безбедности забране управљања
моторним возилом (чл. 297 ст. 5). Правни основ за то је одредба чл. 86 ст. 7. КЗ. То
суштински значи да је за сва четири облика тешког дела против безбедности јавног
саобраћаја из чл. 297. КЗ обавезно изрицање мере безбедности забране управљања
моторним возилом одређене врсте и категорије за одређено време које не може бити
краће од три месеца нити дуже од пет година, рачунајући од дана правноснажности
одлуке, с тим да се време проведено у затвору, односно у установи у којој се
извршава мера безбедности или васпитна мера не урачунава у време трајања ове
мере.
Оваква мера се обавезно изриче у свим случајевима када су пред надлежним
судом у току кривични поступци за било који облик кривичног дела тешког дела
против безбедности јавног саобраћаја поводом саобраћајне незгоде која се десила
од 1. 1. 2006. године па надаље и то како онда када се доноси осуђујућа пресуда,
тако и онда када се окривљени оглашава кривим а ослобађа од казне.
3.

НАЈОПШТИЈИ ПОДАЦИ О КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ И НАЈТЕЖИМ
КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У ОКРУГУ

Колубарски округ обухвата подручје шест општина где је највећи град у коме је
седиште округа, вишег суда, вишег јавног тужилаштва и полицијске управе Град
Ваљево. У оквиру овог подручја су и општине Уб, Лајковац, Мионица, Љиг и
Осечина.
Кроз овај округ пролази поред осталих путева и магистрални пут М-4 Лозница –
Ваљево – Лајковац, а такође и тзв. Ибарска магистрала кроз делове општина
Лајковац и Љиг.
У овом раду обухватили смо период од 2010. – 2016. године закључно, од када
функционише нова организација судова у Републици Србији, а то се скоро у
потпуности поклапа и са почетком примене новог ЗБС. При томе смо анализирали
и оне податке који се односе на организационе промене у току истраге сходно
одредбама важећег Законика о кривичном поступку5.
Табела 1. Број кр. дела из чл. 297. ст. 2. КЗ, Колубарски округ, 2010. - 2016. година
у поступку пред Вишим судом у Ваљеву

Година
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Саобраћајне
незгоде са
погинулим
3
1
2
2
1
5

Време извршења кр. дела из чл. 297. ст. 2.
Кз који су пресуђени током поједине
године
2014, 2012, 2013,
2012,
2014-2;
2012,2010,
2009,
2009-3, 2008-2,

5 Законик о кривичном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 72/11 почео са применом 1. 10. 2013. године за
судове опште надлежности. . . 55/2014).
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У посматраном периоду од 2010. -2016. године закључно кроз судски поступак
у Вишем суду у Ваљеву прошло је укупно 14 кривичних предмета који се односе на
кривична дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл. 297. ст. 2. КЗ
из надлежности вишег суда, који су сви правноснажно окончани.
Од 14 кривичних предмета у 9 случајева је до извршења кривичног дела дошло
после почетка примене новог ЗБС, а у 5 случајева је кривично дело извршено у
време важења претходних прописа из области безбедности саобраћаја – Закона о
основама безбедности саобраћаја на путевима односно Закона о безбедности
саобраћаја на путевима Републике Србије.
4.

ПОЈЕДИНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИЗВРШИЛАЦА ТИХ ДЕЛА

У овом делу извршили смо кратку анализу у погледу, по нама, најважнијих
карактеристика извршилаца најтежих кривичних дела из групе против безбедности
јавног саобраћаја на путевима у колубарском округу која су пресуђена у
посматраном периоду од седам година.
Пре свега, сви извршиоци кривичних дела били су мушкарци.
У погледу старости 5 извршилаца је у оној ризичној групи – млади возачи, у
узрасту од 19 до 25 година, још 5 возача је у узрасту од 26 до 36 година а 4 возача
су старија: од 40 до 60 година.
Када су у питању извршиоци кривичних дела што је од значаја због евентуалног
познавања саобраћајница на којима је дошло до саобраћајне незгоде утврдили смо
да је 12 од 14 извршилаца са подручја колубарског округа, док су 2 извршиоца била
са других подручја – општина Жабари и Нови Београд.
Према очекивању, највећи број извршилаца кривичних дела са подручја
колубарског округа је са подручја Града Ваљева – 5, са подручја Мионице су 3
извршиоца, а по 2 извршиоца су са подручја Уба односно Љига.
Посматрано према једном другом критеријуму – месту где живе извршиоци
кривичних дела, да ли у граду или у селу однос је био нерешен – по 7 живи у граду
односно у селу.
5.

НАЈВАЖНИЈЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАЈТЕЖИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА
ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ

Када је у питању место извршења кривичних дела према очекивању, 8 од 14
кривичних дела су извршена на подручју Града Ваљева, а по 2 кривична дела су
извршена подручју општина Уб, Љиг и Мионица.
У самом Ваљеву извршена су 3 кривична дела при чему су 2 кривична дела
извршена у улици Владике Николаја, која улица је једна од најнебезбеднијих у
Граду и према подацима из Стратегије за безбедност саобраћаја Града Ваљева која
је била пред усвајањем у Скупштини Града у моменту предаје овог рада у јануару
2017. године. Од осталих 5 кривичних дела извршених на подручју Града Ваљева, 3
су извршена на магистралном путу М-4 на путу од Ваљева према Лајковцу, на
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подручју три села у непосредној близини Ваљева – Попучке, Лукавац и Дивци, док
су преостале 2 саобраћајне незгоде извршене на сеоском подручју.
На подручју општине Уб обе саобраћајне незгоде су извршене у самом Убу, на
подручју општине Љиг по једна саобраћајна незгода је извршена у самом Љигу
односно у једном селу, док су на подручју општине Мионица саобраћајне незгоде
биле на сеоском подручју.
Осим на подручју Мионице где су саобраћајне незгоде биле на макадамском
путу, све остале саобраћајне незгоде су на подручју колубарског округа биле на
јавним путевима.
У погледу броја учесника саобраћајне незгоде уочили смо да је у 8 од 14
учесника приликом извршења кривичног дела било само једно возило и то: у 7
случајева путничко возило а у једном случају трактор. После тога, најбројније су
ситуације где су учесници саобраћајне незгоде путничко возило и бицикл – 3
саобраћајне незгоде, у 2 случаја учесници су били по 2 путничка возила а у једном
случају учесници су били путничко возило и пешак. Значајно је напоменути да није
било најтежих саобраћајних незгода у којима је учествовало више од два возила.
После ових саобраћајних незгода у свим случајевима је обављен увиђај. Имајући
у виду време извршења ових кривичних дела утврдили смо да је у 11 од 14 случајева
увиђај обавио истражни судија надлежног општинског односно основног суда.
Након почетка примене новог Законика о кривичном поступку када је вођење
истраге, па самим тим и предистражни поступак прешао у надлежност јавних
тужилаца од 1. октобра 2013. године у 3 случаја када су се догодиле саобраћајне
незгоде које су прешле у надлежност вишег суда утврдили смо да је у једном случају
увиђај обавио надлежни јавни тужилац из ОЈТ у Ваљеву, а да су у два случаја увиђај
после саобраћајне незгоде обавили припадници саобраћајне полиције из Ваљева и
Љига по овлашћењу ОЈТ у Ваљеву односно Мионици.
Када су у питању пропусти на страни возача као учесника у саобраћају који су
проузроковали саобраћајну незгоду у 13 од 14 саобраћајних незгода било је више од
једног пропуста – кршења одредаба важећих прописа из области безбедности
саобраћаја на путевима, што смо утврдили увидом у све овде поменуте пресуде.
Само у једном случају у питању је био само један пропуст на страни осуђеног возача
– омогућио оштећеном да седне на крило трактора иако је оштећени био под
дејством алкохола (чл. 26. ст. 1. ЗОБСП РС – с. н. из 2009. године).
У 11 од 13 случајева било је по два пропуста од стране возача који су
проузроковали саобраћајну незгоду, а у два случаја било је у питању кршење по 4
одредбе ЗБС.
У 12 од 14 ових саобраћајних незгода возачи су управљали возилима под
дејством алкохола. Поред управљања возилом под дејством алкохола најчешћи
пропуст који смо утврдили на страни ових возача је недржање одстојања од другог
учесника у саобраћају – у 7 од 14 случајева, а после тога вожња под дејством
алкохола брзином која није била прилагођена условима пута. У једном случају је
поред вожње под дејством алкохола као пропуст на страни оптуженог утврђена и
насилничка вожња поред кршења још два прописа; у другом случају је била у
питању вожња недозвољеном брзином у граду која је довела до удара у пешака на
пешачком прелазу који је био видљив и обележен саобраћајним знаком.
Имајући у виду да је алкохолемија била један од узрока 12 од 14 најтежих
саобраћајних незгода на подручју колубарског округа обратили смо пажњу на
количину алкохолемије код појединих возача – учесника који су проузроковали
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саобраћајну незгоду према подацима из правноснажних пресуда. Алкохолемија се у
тим случајевима кретала између 0,90 – 2,60 промила.
У највећем броју случајева – у 8 од 12 саобраћајних незгода возач је имао у крви
између 1-1,90 промила алкохола, у 3 случаја алкохолемија возача је била преко 2
промила а само у једном случају алкохолемија је била испод 1 промил – 0,90
промила.
6.

НАЈВАЖНИЈЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОВИХ САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРЕСУДЕ

Када су у питању последице кривичног дела у свим овим саобраћајним незгодама
остварено је битно обележје кривичног дела – по једна смртно настрадала особа, али
у 5 случајева било је и додатних последица у виду повређених лица и то: у 3 случаја
било је још по једно лице са тешким телесним повредама, у једном случају била су
још 4 лица са тешким телесним повредама а у једном случају било је по једно лице
са тешким односно са лаким телесним повредама.
Обратили смо пажњу и да ли је на било који начин у одлуци суда којом је
правноснажно завршен предмет - пресуди или споразуму о признању кривичног
дела утврђено постојање доприноса за настанак саобраћајне незгоде на страни
оштећеног. Утврдили смо након увида у олакшавајуће односно отежавајуће
околности које је суд ценио приликом доношења одлуке о казни да:у 8 предмета то
није констатовано, да у 2 предмета нема доприноса на страни оштећеног, а да у 4
предмета постоји допринос на страни оштећеног за настанак саобраћајне незгоде.
Допринос на страни оштећеног састојао се најчешће – у 3 предмета што је био
под дејством алкохола, с тим да су у 2 од та 3 предмета оштећени били сапутници у
возилу којим је управљао возач који је проузроковао саобраћајну незгоду и било им
је познато да је возач под дејством алкохола а и сами су били под дејством алкохола
и да исти нису били везани сигурносним појасом у возилу – што је изричито у та 2
предмета констатовано у образложењу пресуде као допринос на страни оштећеног.
У једном предмету оштећени је управљао бициклом која није имала одговарајућу
светлосну сигнализацију у моменту саобраћајне незгоде, па је то цењено као
допринос на страни оштећеног.
7.

ПОДАЦИ О ИЗРЕЧЕНИМ САНКЦИЈАМА И МЕРАМА
БЕЗБЕДНОСТИ

Утврдили смо на основу увида у поменуте пресуде да су сви извршиоци најтежих
кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја на путевима у колубарском
округу осуђени због извршених кривичних дела и да нико од њих није ослобођен
нити је надлежни јавни тужилац одустао од оптужбе.
Када су у питању изречене кривичне санкције, имајући у виду да је одредбама
КЗ за ово кривично дело запрећена казна затвора од 2-12 година утврдили смо да је
казнена политика објективно посматрана блага.
Када су подаци о судским одлукама у питању утврдили смо да је у 12 предмета
донета осуђујућа пресуда а у 2 предмета су оптужени закључили споразум о
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признању кривичног дела са ВЈТ Ваљево у присуству браниоца који споразуми су
прихваћени од стране надлежног судије из Вишег суда у Ваљеву.
На то упућују подаци о изреченим кривичним санкцијама јер је у 7 од 14 случаја
изречена је казна затвора испод прописаног минимума и то: у 5 предмета казна од
по 1 године затвора, у једном предмету казна затвора од 6 месеци, а у једном
предмету је изречена условна осуда. У свим тим ситуацијама искоришћена је
могућност да се изрекне казна тзв. кућног затвора. Осим тога у 4 предмета изречена
је казна затвора од 2 године – доњи минимум запрећене казне затвора. Само у 3
случаја утврђене су казне затвора изнад доњег минимума у трајању од: 2 године и 6
месеци, 3 године а најтежа казна је изречена била је у трајању од 4 године и 6 месеци
- у случају када је констатовано да је пропуст који је довео до саобраћајне незгоде
осим вожње под дејством алкохолемија била и насилничка вожња.
У погледу изречених мера безбедности забране управљања моторним возилима
утврдили смо да су све изречене мере безбедности биле у односу на „Б“ категорију
– у 13 од 14 предмета јер само у једном предмету није изречена било која мера
безбедности.
Највећи број изречених мера безбедности је у трајању од 1 године – у 6 предмета,
па 3 године – у 3 предмета, док су у по једном предмету изречене мере безбедности
у трајању од 5 година, 4 године, 2 године и од 4 месеца.
8.

ЗАКЉУЧАК

Кривични законик који се примењује већ десет година без измена и допуна у
погледу кривичних дела из групе против безбедности јавног саобраћаја и Закон о
безбедности саобраћаја који се примењује са одређеним изменама и допуна већ
седам година у корелацији представљају значајне новине и могућност на плану
генералне и специјалне превенције када су казнена дела уопште у питању (кривична
дела и прекршаји), а посебно се то односи на групу кривичних дела против
безбедности јавног саобраћаја.
У раду смо представили валидне податке о најтежим кривичним делима из групе
против безбедности јавног саобраћаја на путевима која су била предмет судских
поступака пред Вишим судом у Ваљеву који поступа у свим најтежим предметима
из ове групе кривичних дела као првостепени суд на подручју колубарског округа.
У том погледу 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 искључиви извршиоци ових кривичних дела мушкарци, у
највећем броју са подручја колубарског округа, доминантног узраста између 19-25
односно 26-36 година, према којима се најчешће уз примену института ублажавање
казне изричу казне тзв. кућног затвора у трајању од 1 године, а када се изричу
ефективне казне оне су претежно у висини доњег минимума запрећене казне затвора
за ово кривично дело у трајању од 2 године. Такође, благу казнену политику прати
и блага политика у погледу изречених мера безбедности забране управљања
моторним возилима „Б“категорије у трајању најчешће од 1 године.
Утврдили смо и да је на подручју Града Ваљева проузроковано највише ових
најтежих кривичних дела из групе против безбедности јавног саобраћаја на
подручју колубарског округа, а да су после тога најризичнија подручја општина Уб,
Мионица и Љиг.
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Сматрамо да 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. Посебно, то се односи на надлежне из Града Ваљева имајући у виду
израду Стратегије безбедности саобраћаја на подручју Града при чему смо у овом
раду указали на неке локације у самом Граду као и на магистралном путу М-4 који
делом пролази кроз Град у правцу Лајковца где су се у претходном периоду
догодиле најтеже саобраћајне незгоде, а који подаци потврђују податке из
предложене Стратегије у коју смо имали увид.
9.
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KRIVIČNA DJELA PROTIV BEZBJEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA
- TEORIJA, ZAKONODAVSTVO I KAZNENA PRAKSA U REPUBLICI
SRBIJI
CRIMES AGAINST THE PUBLIC TRAFFIC SAFETY - THEORY,
LEGISLATION AND CRIMINAL PRACTICE IN SERBIA
Miodrag Simović1, Dragan Jovašević2, Vladimir Simović3
Rezime: U strukturi savremenog kriminaliteta se po svom značaju, prirodi, učestalosti,
karakteristikama i oblicima ispoljavanja posebno ističu krivična djela protiv bezbjednosti javnog
saobraćaja na putevima. Radi se o djelima kojima se, kršenjem propisa o upravljanju javnim
saobraćajem na putevima, ugrožava život, tijelo i zdravlje ljudi, odnosno njihova imovina. Kao
učinioci ovih djela, koja u znatnom obimu učestvuju u kriminalitetu uopšte, javljaju se, po pravilu,
primarni, situacioni, nehatni učinioci, dakle, nedelinkventne ličnosti. Stoga, krivična zakonodavstva
u sistemu krivičnih sankcija predviđaju posebne mjere reakcije prema učiniocima ovih djela koje
imaju snažno generalno preventivno dejstvo. O pojmu, karakteristikama, oblicima ispoljavanja i
kaznenoj politici sudova za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja na putevima govori
se u ovom radu
Klјučne reči: javni saobraćaj, ugrožavanje, krivično djelo, zakon, sud, krivične sankcije
Abstract: Crimes against public traffic safety on the roads particularly emerge out of the structure
of modern crime in term of their significance, nature, frequency, characteristics and forms of
manifestation. These are acts that, by violating regulations on the management of public traffic on
the roads, endanger the life, body and health of persons or their property. As the perpetrators of these
acts, which are included into general crimes to a considerable extent, there are, as a rule, primary,
situational, negligent perpetrators, that is, non-delinquent personalities. Therefore, criminal
legislations in the system of criminal sanctions provide for special measures of reaction towards
Akademik prof. dr Miodrag Simović, Sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i redovni profesor Pravnog
fakulteta u Banjoj Luci, dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, inostrani član Ruske
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2
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perpetrators of these acts, which have a strong general preventive effect. This paper is about the
concept, characteristics, forms of manifestation and criminal policy of the courts for criminal
offenses against public traffic safety on the roads.
Keywords: public traffic, endangering, criminal offence, the law, court, criminal sanctions.

1.

UVOD

Krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja u Republici Srbiji, Krvični
zakonik Republike Srbije4 iz 2005. godine predviđa u glavi XXVI. Ova djela predstavljaju
posebnu kategoriju opšteopasnih krivičnih djela budući da se njihovom radnjom izvršenja
prouzrokuje opasnost po život, tjelesni integritet i zdravlje individualno neodređenih ljudi,
odnosno njihovu imovinu neodređenu po vrsti, obimu i vlasništvu. Zbog te karakteristike
ova su djela bila sistematizovana u ranijem krivičnom zakonodavstvu (sa važnošću do 1.
jula 1977. godine) u grupi krivičnih djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine.
Krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja imaju dvojaki objekt zaštite. To
su: 1) bezbjednost javnog saobraćaja (suvozemnog, vazdušnog ili vodenog) i 2) opšta
sigurnost ljudi i imovine (Jovašević, 2014: 218-221).
S obzirom da prvi objekt zaštite ima pretežni, primarni, prevalentni značaj, to su ova
djela i sistematizovana u posebnu grupu. Javni saobraćaj je nužna i potrebna društvena i
privredna djelatnost od značaja za cjelokupno stanovništvo i privredni život zemlje, pa i
šire. Saobraćajna sredstva kojima se odvija javni saobraćaj (u vidu motornih vozila ili
drugih prevoznih sredstava bez obzira na pogon) su omogućila veliku pokretljivost ljudi i
robe unutar jedne države i između više država, pa i čitavih kontinenata (Jovašević, 2001:
42-53).
Zbog posebnog značaja i potrebe da se obezbijedi sigurno i bezbjedno odvijanje javnog
saobraćaja u cjelini ili u pojedinim segmentima, sva pozitivna krivična zakonodavstva
(Jovašević, 2000: 205-210) predviđaju „saobraćajna krivična djela“ kao segment
saobraćajne delinkvencije (u smislu sveukupnosti protivpravnih ponašanja kojima se
ugrožavaju ili povređuju odnosi, dobra i vrijednosti u obavljanju javnog saobraćaja gdje,
pored krivičnih djela, spadaju i privredni prestupi i prekršaji). Cilj ovih inkriminacija jeste
da se prijetnjom primjene kazni preventivno podigne pažljivost i svijest svih učesnika u
saobraćaju, da sa pojačanim oprezom i odgovornošću poštuju saobraćajne propise i
tehnička pravila u javnom saobraćaju i korištenju saobraćajnih sredstava i, na taj način,
doprinesu sprečavanju saobraćajnih nesreća sa velikim ljudskim i materijalnim gubicima.
Vazdušni, vodeni i suvozemni saobraćaj se odvija pomoću saobraćajnih sredstava
raznih vrsta i pogona. Saobraćajna sredstva, naročito ona koja se kreću pomoću motora i
imaju za pogonsku snagu benzin, naftu, gas ili električnu energiju, imaju karakteristike
opšteopasnog sredstva. Ali, za razliku od drugih opšteopasnih sredstava koja su opasna po
svojoj prirodi, saobraćajna sredstva, sama po sebi, nisu opasna, već to postaju kada se sa
njima nesavjesno, nestručno ili nepropisno upravlja ili kada se koriste u neispravnom
stanju (Petrović, Jovašević, Ferhatović, 2016: 378-386).
Radnja izvršenja ovih krivičnih djela se sastoji u nepostupanju po propisima o
bezbjednom učešću u javnom saobraćaju od strane njegovih učesnika (Đorđević, 49-62).
Dakle, ovdje se radi o blanketnim krivičnim djelima čiju sadržinu upotpunjavaju propisi

4

„Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09,121/12, 104/2013 i 108/14.
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iz oblasti javnog saobraćaja (tzv. saobraćajno pravo). To znači da se radnja izvršenja ovih
krivičnih djela sastoji u postupanju protivno propisima koji imaju za cilj da obezbijede
normalno, nesmetano, bezbjedno i uz povjerenje odvijanje javnog saobraćaja.
Ti propisi koji se krše radnjom izvršenja sadržani su u različitim zakonskim i
podzakonskim propisima, među kojima se posebno izdvajaju: Zakon o bezbjednosti
saobraćaja na putevima5, Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju6,
Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju7, Zakon o javnim putevima 8, Zakon o
željeznici9, Zakon o bezbjednosti i interoperabilnosti željeznice10, Zakon o vazdušnom
saobraćaju11, Zakon o vazduhoplovnim pristaništima 12, Zakon o pomorskoj plovidbi13,
Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama 14, Zakon o trgovačkom brodarstvu15,
Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju16, Zakon o prevozu tereta u drumskom
saobraćaju17, Zakon o istraživanju nesreća u vazdušnom, željezničkom i vodnom
saobraćaju18 i dr.
Posljedica ovih krivičnih djela se javlja u vidu ugrožavanja javnog saobraćaja
(Jovašević, Ikanović, 2012: 223). Ona može da se javi u dva vida, i to kao: 1) konkretna i
2) apstraktna opasnost za bezbjednost javnog saobraćaja, odnosno za život, tjelesni
integritet ili zdravlje ljudi i njihovu imovinu većeg obima. U ovu posljedicu ulaze laka
tjelesna povreda i imovinska šteta koja se ne smatra velikom. Zapravo, javni saobraćaj
kod ovih djela treba da je tako ugrožen da je doveden u opasnost život, tjelesni integritet
ili zdravlje ljudi ili imovina većeg obima.
U slučaju da je usljed preduzete radnje izvršenja (nepostupanja po saobraćajnim
propisima) nastupila posljedica u vidu povrede - kao smrt jednog ili više lica ili kao
imovinska šteta velikih razmjera, tada osnovno djelo dobija težu kvalifikaciju i postaje
teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Kada postoji velika šteta, a kada šteta
velikih razmjera, predstavlja faktičko pitanje koje sud rješava u konkretnom slučaju,
imajući u vidu sve objektivne i subjektivne okolnosti učinjenog djela.
U pogledu krivice, ova krivična djela se vrše sa umišljajem ili iz nehata. No, priroda
ovih djela ukazuje da se u praksi češće javlja nehatno izvršenje djela. Kod ovih djela dolazi
i do primjene instituta skrivljene neuračunljivosti ili skrivljene bitno smanjene
uračunljivosti (actiones liberae in causa).
Kao izvršilac ovih krivičnih djela najčešće se javlja svako lice koje se na bilo koji
način, bilo kojom svojom djelatnošću ili u bilo kom svojstvu nađe u ulozi učesnika u
javnom saobraćaju. Najčešće se radi o primarnim, situacionim, nehatnim učiniocima koji
nemaju kriminogena svojstva ličnosti. No, i ovdje se mogu naći takva krivična djela koja
5

„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 i 55/2014.

6 „Službeni list SRJ“ br. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 i 4/00 i „Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 101/05 i 18/10.

„Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 46/95, 66/2001, 61/05, 91/05, 62/06 i 31/11.
„Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13.
9 „Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 45/13 i 91/15.
10 „Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 104/2013 i 92/2015.
11
„Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 73/10, 57/11, 93/12 i 45/15.
12
„Slubeni glasnik SR Srbije“ br. 28/75 i 44/95.
13
„Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/11, 104/13 i 18/15.
14 „Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 73/10, 121/12 i 18/15.
15 „Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 96/15.
16
„Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 68/15.
17
„Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 68/15.
18 „Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 68/15.
7
8
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mogu da izvrše samo određena lica (npr. kod ugrožavanja bezbjednosti vazdušnog
saobraćaja ili nesavjesnog vršenja nadzora nad javnim saobraćajem).
U strukturi savremenog kriminaliteta u Republici Srbiji saobraćajna krivična djela
učestvuju sa velikim procentom, koji se kreće od minimalnih 6,54 odsto - 2015. godine,
preko 6,62 odsto - 2006. godine do 8,53 odsto 2008. godine kada je zabilježeno njihovo
najveće učešće. Inače, najviše saobraćajnih krivičnih djela je izvršeno upravo 2008.
godine, i to 8.677, da bi 2015. godine evidentirano 7.770 krivičnih djela ove vrste, a 2010.
godine njihov najmanji broj - svega 5.265 djela.
Od krivičnih djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja po svom značaju i učestalosti
se izdvajaju dva djela. To su: ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 289 KZ i nepružanje
pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi iz člana 296 KZ koja se često nalaze i
u sticaju.
2.

UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA

Najznačajnije i osnovno krivično djelo kojim se štiti bezbjednost javnog saobraćaja na
putevima u Republici Srbiji je krivično djelo iz člana 289 KZ. Ono nosi naziv
„Ugrožavanje javnog saobraćaja“. Djelo se sastoji u nepridržavanju saobraćajnih propisa
od strane učesnika u saobraćaju na putevima, čime se ugrozi javni saobraćaj tako da se
dovede u opasnost život ili tijelo ljudi ili imovina većeg obima, usljed čega kod drugog
nastupi laka tjelesna povreda ili imovinska šteta preko 200.000 dinara (Jovašević, 2001:
42-51).
Objekt zaštite je dvojako određen. To su: 1) bezbjednost javnog saobraćaja i 2) život i
tijelo ljudi, odnosno imovina većeg obima.
Radnja izvršenja je nepridržavanje saobraćajnih propisa u saobraćaju na putevima. To
je postupanje protivno saobraćajnim propisima, njihovo kršenje, bilo da se radnja sastoji
u činjenju (postupanju protivno saobraćajnim propisima) ili nečinjenju (nepostupanju po
saobraćajnim propisima). Ovako određena radnja izvršenja ukazuje na blanketni karakter
djela čija se sadržina utvrđuje na bazi propisa iz oblasti bezbjednosti javnog saobraćaja na
putevima19.
Ovo djelo se u dosadašnjoj sudskoj praksi javljalo u sljedećim slučajevima:
to što je pješak prelazio kolovoz van obilježenog pešačkog prelaza, ne isključuje
krivicu vozača jer je njegova vožnja bila nepropisna (presuda Okružnog suda u Beogradu,
Kž. 665/05);
vožnja nije bila prilagođena kada se vozač kretao brzinom od 60 km/čas, pa iako
je na 50 metara od svog vozila primijetio sa desne strane ivice kolovoza pješaka, nije
smanjio brzinu, već je pješaku dao zvučno upozorenje kada je ovaj upravo započeo
prelaženje kolovoza klateći se i naletio na njega, te ga oborio (presuda Okružnog suda u
Beogradu Kž. 2325/05);

19
Kod krivičnog djela sa blanketnom dispozicijom kod koga je radnja izvršenja postavljena široko kao
nepoštovanje saobraćajnih propisa, to znači da je način ugrožavanja javnog saobraćaja mnogostruk, sud je
ovlašten da prema činjeničnom stanju izmijeni način nepridržavanja saobraćajnih propisa nalazeći da se radi o
kršenju drugih propisa iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, a ne onih iz optužnog akta (rješenje
Okružnog suda u Nišu, Kž. 350/09). Učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka kada sud u činjenični
opis radnje ne unese povredu Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koja je okrivljenom stavljena na
teret optužnim aktom (rješenje Apelacionog suda u Nišu, Kž. 3592/10).
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vozač je dužan, što nije učinio u konkretnom slučaju, da brzinu kretanja vozila
prilagodi atmosferskim prilikama u koje se može svrstati duvanje jakog olujnog bočnog
vjetra čiji udari dostižu brzinu između 89 i 102 km/h i mogu izazvati zanošenje vozila i
gubitak kontrole upravljanja nad vozilom (rješenje Okružnog suda u Nišu, Kž. 1370/06);
ako vozač putničkog vozila koji na raskrsnici ne propusti autobus koji je imao
prvenstvo prolaza, pa ga autobus udari i tom prilikom lice iz putničkog automobila
zadobije tešku tjelesnu povredu, ne radi se o ugrožavanju autobuskog, već putničkog
saobraćaja (presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1475/06);
kada je okrivljeni izvršio krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja pod
dejstvom alhkohola, za postojanje ovog djela je od uticaja što u momentu konzumiranja
alkohola nije imao svijest o tome da će nakon toga upravljati motornim vozilom (presuda
Okružnog suda u Beogradu, Kž.1973/06);
dozvoljena i prilagođena brzina u pojmovnom smislu i kao pravna kategorija nisu
sinonimi. Radi se o dva samostalna pojma sa različitom sadržinom. Dozvoljena brzina je
propisana zakonom i podzakonskim aktima i uglavnom je na dijelovima javnih
saobraćajnica označena saobraćajnim znacima. Prilagođena brzina znači kretanje
motornim vozilom takvom brzinom da se u konkretnom slučaju može reagovati i vozilo
zaustaviti pred svakom predviđenom preprekom (presuda Okružnog suda u Nišu, Kž.
1067/07);
sud je ovlašten da mijenja oblik nepropisne vožlnje označen u optužnom aktu, a
da time ne povrijedi objektivni identitet djela iz optužbe ako umjesto opšte odredbe o
nepropisnoj vožnji - nađe da se radi o povredi posebne norme (presuda Apelacionog suda
u Novom Sadu Kž. 229/12);
vožnja je nepropisna kada učinilac vozi pod oborenim svjetlima ako je zaustavni
put duži od dužine dometa oborenih svjetala (presuda Apelacionog suda u Novom Sadu
Kž. 299/12);
u situaciji kada vozač upravlja motornim vozilom u alkoholisanom stanju koje
kompromituje njegove vozačke sposobnosti, ne postoji ovo krivično djelo ukoliko je
saobraćajna nezgoda nastala usljed propusta pješaka koji je u uzročno-posljedičnoj vezi
sa stvaranjem opasne situacije, jer uzrok saobraćajne nezgode nije vezan za alkoholemiju
vozača (rješenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž. 1580/13).
Za postojanje djela je potrebno ispunjenje još tri elementa:
1) radnja izvršenja se preduzima na određenom mjestu - u saobraćaju na putevima.
Prema članu 7 stav 2 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, put je izgrađena,
odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu mogu da koriste svi ili određeni učesnici
u saobraćaju, pod uslovima određenim zakonom i drugim propisima. Javni put je, prema
članu 7 stav 3 istog zakona, put od opšteg značaja koji mogu da pod jednakim uslovima
koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju i koji je nadležni organ proglasio kao takav,
2) kao učinilac djela se javlja učesnik u saobraćaju i
3) za postojanje ovog djela potrebno je da je drugom licu nanijeta laka tjelesna
povreda20 (u bilo kom obliku) ili imovinska šteta u iznosu preko 200.000 dinara.

Laka tjelesna povreda nije kvalifikatorna okolnost kod krivičnog djela ugrožavanja javnog saobraćaja jer ne
predstavlja težu posljedicu, već je elemenat ovog krivičnog djela i mora biti obuhvaćena umišljajem učinioca
(presuda Okružnog suda u Nišu, Kž. 895/05). Laka tjelesna povreda je objektivni uslov inkriminacije, a ne
proizašla teža posljedica zbog koje zakon propisuje za to djelo težu kaznu (rješenje Okružnog suda u Nišu, Kž.
47/09).
20
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Ovo nije posljedica djela, već objektivni uslov inkriminacije (zakonodavni motiv
kažnjavanja) koji radnji učinioca daje karakter krivičnog djela. Sve dok ne nastupe ove
povrede, usljed propusta učesnika u javnom saobraćaju, nema krivičnog djela, već postoji
prekršaj. Posljedica djela je ugrožavanje javnog saobraćaja kojim se stvara konkretna
opasnost za život ili tijelo ljudi ili imovinu većeg obima, pri čemu se ta opasnost izrazila
u nastupanju lake tjelesne povrede ili imovinske štete drugom licu koja prelazi iznos od
200.000 dinara21.
Izvršilac djela može da bude samo učesnik u saobraćaju na putevima 22, a u pogledu
krivice moguć je umišljaj ili nehat.
Za umišljajno izvršenje djela propisana je kazna zatvora do tri godine, a za
nehatno djelo novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. Učiniocu ovog djela se
mogu izreći još dvije krivične sankcije. To su: 1) kazna oduzimanja vozačke dozvole (član
53 KZ) i 2) mjera bezbjednosti zabrana upravljanja motornim vozilom određene vrste i
kategorije (član 86 KZ).
Teži oblik djela se sastoji u nepridržavanju saobraćajnih propisa čime se ugrozi
željeznički, brodski, tramvajski, trolejbuski ili autobuski saobraćaj ili saobraćaj žičarom
tako da se dovede u opasnost život ili tijelo ljudi ili njihova imovina većeg obima 23. Za
postojanje ovog djela je potrebno ispunjenje tri elementa: 1) radnja izvršenja se sastoji u
nepridržavanju saobraćajnih propisa (činjenjem ili nečinjenjem) što ukazuje na blanketni
karakter ovog djela, 2) radnja izvršenja se preduzima u određenoj vrsti javnog saobraćaja
- kojim se odvija prevoz ljudi i robe putem posebnih saobraćajnih sredstava: željeznicom,
brodom (na rijekama, jezerima i morima), tramvajem, trolejbusom, autobusom ili žičarom
i 3) posljedica djela je ugrožavanje u vidu konkretne opasnosti za ove vrste saobraćaja,
čime se dovodi u opasnost život ili tijelo ljudi ili njihova imovina većeg obima. Za
umišljajno izvršenje djela propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, a za
nehatno djelo novčana kazna ili kazna zatvora do šest mjeseci.
3.

NEPRUŽANJE POMOĆI LICU POVRIJEĐENOM U SAOBRAĆAJNOJ
NEZGODI (ČLAN 296 KZ)

Drugo krivično djelo koje se nadovezuje na prethodno, a kojim se najčešće ugrožava
bezbjednost javnog saobraćaja na putevima u Republici Srbiji, je predviđeno u članu 296
KZ. Ono nosi naziv „Nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi“. Ovo
djelo čini vozač motornog vozila ili drugog prevoznog sredstva koji ostavi bez pomoći
lice koje je tim prevoznim sredstvom povrijedio ili čiju je povredu tim sredstvom
prouzrokovao (Petrović, Jovašević, 2005a: 297).
Objekt zaštite je život povrijeđenog lica u saobraćajnoj nezgodi.
Radnja izvršenja je ostavljanje bez pomoći lica koje je povrijeđeno u saobraćajnoj
nezgodi ili čija je povreda prouzrokovana prevoznim sredstvom učinioca 24.
Presuda Okružnog suda u Čačku, Kž. 366/08.
Za isti saobraćajni udes mogu biti odgovorna i tri učesnika u javnom saobraćaju koji su postupali protivno
saobraćajnim propisima (presuda Okružnog suda u Beogradu, Kž. 1869/05).
23
Prema pravnom shvatanju Krivičnog odjeljenja Vrhovnog suda Srbije, koje je zauzeto na sjednici održanoj
17. aprila 2006. godine, „imovina većeg obima“ postoji kada vrijednost imovine kod ovog krivičnog djela prelazi
iznos od 1.200.000 dinara (Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, Beograd, 1/06, 11).
24
Ostavljanje bez pomoći lica koje je povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi sastoji se i u tome što je vozač poslije
povređivanja oštećenih ostao u svom vozilu, neizlazeći iz njega do dolaska policije - propuštajući da
21
22
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To je nečinjenje, propuštanje da se povrijeđenom licu, čijoj je povredi sam učinilac
doprinio svojom prethodnom radnjom, pruži pomoć (bilo na licu mjesta, odvoženjem do
najbliže medicinske ustanove ili pozivanjem medicinske pomoći). Lice koje je povrijedilo
drugoga svojim prevoznim sredstvom ili izazivajući saobraćajnu nezgodu u kojoj je ono
povrijeđeno na drugi način - dužno je da mu pruži pomoć, bez obzira na to kakva je
povreda u pitanju: laka, teška ili naročito teška i da li se pomoć može uspješno pružiti, pa
čak i kada povreda nije vidljiva25. Za postojanje djela potrebno je da je vozač koji je nanio
povredu, odnosno prouzrokovao nezgodu - bio objektivno, stvarno, faktički u mogućnosti
da pruži pomoć.
Tako ovog djela nema: 1) ako je drugi učesnik u saobraćaju odvezao povrijeđenog da
mu se pruži ljekarska pomoć, 2) ako povrijeđeni, koji je u svjesnom stanju, izričito odbije
da mu vozač koji ga je povrijedio pruži pomoć, odnosno odbije pomoć i drugih koje ovaj
angažuje, 3) ako je usljed nanijete povrede nastupila trenutna smrt povrijeđenog26 i 4) ako
je sam vozač motornog vozila ili drugog prevoznog sredstva povrijeđen27. Posljedica djela
je konkretna opasnost za život lica koje je povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi.
Izvršilac djela može da bude vozač motornog vozila ili drugog prevoznog sredstva koji
je izazvao saobraćajnu nezgodu, a u pogledu krivice potreban je umišljaj.
Za ovo je djelo propisana novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine.
Djelo ima dva teža oblika.
Prvi teži oblik djela postoji ako je zbog nepružanja pomoći nastupila teška tjelesna
povreda (u bilo kom obliku) povrijeđenog lica. U odnosu na ovu težu posljedicu, učinilac
mora da postupa sa nehatom. Za ovo je djelo propisana kazna zatvora od šest mjeseci do
pet godina.
Drugi teži oblik djela postoji ako je zbog nepružanja pomoći nastupila smrt
povrijeđenog lica, pri čemu u odnosu na težu posljedicu učinilac postupa sa nehatom. Za
ovo je djelo propisana kazna zatvora od jedne do osam godina.
4.

KAZNENA POLITIKA SUDOVA ZA SAOBRAĆAJNA KRIVIČNA DJELA

Da bi se sveobuhvatno teorijski i praktično sagledala društvena opasnost izvršenih
krivičnih djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja na putevima u Republici Srbiji,
potrebno je da ukažemo na kaznenu politiku sudova za ova krivična djela, odnosno vrstu
i mjeru izrečenih kazni i drugih krivičnih sankcija prema učiniocima ovih djela. Iako je za

povrijeđenima pruži pomoć (presuda Okružnog suda u Beogradu, Kž. 2734/04). Vozač može odgovarati za
krivično djelo nepružanja pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nesreći i u slučaju kada on nije bio kriv za
saobraćajnu nezgodu koju je prouzrokovao svojim vozilom (presuda Okružnog suda u Beogradu, Kž. 2040/05).
Vozač nije prilagodio brzinu kretanja svog vozila pri nailasku na prepreku na putu, pa je prešao preko tijela
oštećene koja je ležala pod uticajem alkohola na kolovozu i pošto joj je nanio tjelesne povrede, napustio je lice
mjesta - ostavljajući oštećenu bez pomoći (presuda Okružnog suda u Beogradu, Kž. 903/06).
25 U situaciji kada okrivljeni napusti mjesto saobraćajne nezgode, ne zaustavljajući svoje vozilo, niti obraćajući
pažnju na oštećene koji su povrijeđeni, nije od uticaja težina tjelesnih povreda, odnosno da li je oštećeni zadobio
laku tjelesnu povredu u vidu ogrebotine (presuda Okružnog suda u Beogradu,Kž. 402/07).
26
Ne postoji krivično djelo ukoliko je oštećeni preminuo odmah nakon saobraćajne nezgode ili ako je zadobio
neznatne povrede za koje okrivljeni nije mogao znati (presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž. 4882/13).
27
Kada se vozač poslije saobraćajne nezgode zaustavio na licu mjesta, da bi postojalo ovo krivično djelo,
potrebno je da i vozač objektivno bude sposoban da pruži pomoć povrijeđenom licu (presuda Okružnog suda u
Beogradu, Kž. 603/06).
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ova krivična djela u KZ propisana jedino i isključivo kazna zatvora, ona po učestalosti
primjene nije ipak na prvom mjestu, iako se i ova kazna često izriče.
Za saobraćajna krivična djela je, pored uslovne osude (najčešće izricane) i kazne
zatvora (kao jedine propisane kazne), najčešće izricana i novčana kazna. Radi se o kazni
koja je u savremeno krivično pravo uvedena kao alternativna za kratke kazne zatvora, ali
sa primarnim ciljem da djeluje destimulativno na učinioce krivičnih djela iz lukrativnih
motiva (namjere pribavljanja imovinske koristi). No, ova je kazna našla svoje mjesto
primjene i u sferi saobraćajnog kriminaliteta, i to u znatnom iznosu.
Pored kazne zatvora i novčane kazne, od ostalih kazni učiniocima saobraćajnih
krivičnih djela - najčešće su izricane kazne rada u javnom interesu. Radi se o novoj vrsti
kazne, pa ona uopšte nije izricana prve dvije godine primjene KZ (koji je stupio na snagu
1. januara 2006. godine). To je i logično jer se radi o situacionim, primarnim, nehatnim
učiniocima za koje se najčešće u teoriji ističe da im je najveća kazna upravo to što su
uopšte i „osuđeni“ - oglašeni krivim za krivično djelo.
Pored toga, u gotovo simboličnom iznosu za ova krivična djela su izricane i kazne
oduzimanja vozačke dozvole, što je interesantno jer se radi o sankciji koja je upravo
uvedena, i to primarno upravo za učinioce saobraćajnih krivičnih djela, kako to KZ
propisuje govoreći o uslovima za njenu primjenu.
Kada se analiziraju statistički podaci o izrečenim mjerama upozorenja (uslovna osuda
i sudska opomena) za učinioce krivičnih djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja na
putevima, i ovdje se uočavaju sljedeće tendencije: 1) uslovna osuda je najčešće izricana
krivična sankcija za učinioce saobraćajnih krivičnih djela, iako je u KZ za ovo djelo
propisana kazna zatvora i 2) sudska opomena kao najblaža krivična sankcija za punoljetna
lica je izricana u malom broju, ali ipak znatno više nego obje novouvedene kazne - rad u
javnom interesu i oduzimanje vozačke dozvole.
5.

TEŠKA DJELA PROTIV BEZBJEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA

Teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja je najteže krivično djelo protiv
bezbjednosti javnog saobraćaja na putevima. Ono je predviđeno u članu 297 KZ. To nije
samostalno krivično djelo, već predstavlja teže, kvalifikovane oblike više krivičnih djela
iz ove glave za koje su, zbog posebno ispoljene težine i stepena opasnosti, odnosno stepena
krivice učinioca - propisane strože kazne28. U teška djela protiv bezbjednosti javnog
saobraćaja mogu da prerastu sljedeća djela: 1) ugrožavanje javnog saobraćaja 29, 2)
ugrožavanje javnog saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom, 3) ugrožavanje

28 Uticaj alkohola na sposobnost okrivljenog za bezbjednu vožnju, sud utvrđuje nakon vještačenja od strane
vještaka neuropsihijatra. Kako je, u konkretnom slučaju, stepen alkoholemije utvrđen putem nalaza i mišljenja
vještaka sudske medicine na osnovu pregleda krvi na alkohol, a uticaj alkohola na sposobnost okrivljenog za
bezbjednu vožnju je utvrđen putem vještačenja od strane istog vještaka, a ne vještaka odgovarajuće struke neuropshijatra, nejasni su razlozi prvostepenog suda o uticaju alkohola na sposobnost okrivljenog za bezbjednu
vožnju, odnosno o uzročno- posljedičnoj vezi između konzumiranog alkohola i saobraćajne nezgode (rješenje
Apelacionog suda u Kragujevcu, Kž. 2492/10).
29 Ako je sud u izreci presude u činjeničnom opisu krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog
saobraćaja naveo da se okrivljeni nije pridržavao saobraćajnih propisa o brzini kretanja na putu, a da pri tome
nije naveo brzinu kretanja vozila okrivljenog, učinio je bitnu povredu odredaba krivičnog postupka (rješenje
Vrhovnog suda Srbije, Kž. 171/06).
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bezbjednosti vazdušnog saobraćaja i 4) nesavjesno vršenje nadzora nad javnim
saobraćajem.
Teža posljedica kao kvalifikatorna okolnost kod ovih djela se može javiti u dva oblika,
i to kao: 1) teška tjelesna povreda drugog lica ili imovinska šteta velikih razmjera 30 i 2)
smrt jednog ili više lica31. Druga okolnost koja utiče na težinu ovih djela kvalifikovanih
težom posljedicom jeste oblik krivice sa kojim je izvršeno osnovno djelo (koji se javlja u
vidu umišljaja i u vidu nehata). Polazeći od: 1) obima i intenziteta teže posljedice koja je
rezultat nehata i 2) oblika krivice sa kojim se vrši osnovno krivično djelo, razlikuju se
četiri oblika teških djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja:
1) kada je osnovno djelo učinjeno sa umišljajem, a proizašla teža posljedica je teška
tjelesna povreda drugog lica ili imovinska šteta velikih razmjera - za ovo je djelo propisana
kazna zatvora od jedne do osam godina,
2) kada je osnovno djelo učinjeno sa umišljajem, a proizašla teža posljedica je smrt
jednog ili više lica - za ovo je djelo propisana kazna zatvora od dvije do 12 godina,
3) kada je osnovno djelo učinjeno iz nehata, a proizašla teža posljedica je teška
tjelesna povreda drugog lica ili imovinska šteta velikih razmjera - za ovo je djelo propisana
kazna zatvora do četiri godine i
4) kada je osnovno djelo učinjeno iz nehata, a proizašla teža posljedica je smrt
jednog ili više lica - za ovo je djelo propisana kazna zatvora od jedne do osam godina.
Pored kazne, učiniocima ovih krivičnih djela sud obavezno izriče mjeru bezbjednosti
zabrane upravljanja motornim vozilom određene vrste ili kategorije za određeno u vrijeme
(član 86 KZ).
6.

ZAKLJUČAK

U strukturi savremenog kriminaliteta u Republici Srbiji u znatnoj mjeri učestvuju i
krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Za ova djela su propisane kazne
zatvora, iako se radi o sankciji koja nije i najčešće izricana sankcija u Republici Srbiji u
periodu od 2006. do 2014. godine (period primjene novog krivičnog zakonodavstva) za
ova djela.
Interesantno je zaključiti da su dva najznačajnija djela ove vrste: a) ugrožavanje javnog
soabraćaja i b) nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi, koja se često
vrše u sticaju. Radi se o djelima koja učestvuju sa 7-9 odsto u obimu ukupno izvršenih
(prijavljenih i presuđenih) krivičnih djela u posmatranom periodu. S druge strane, za ova
djela je najčešće izricana upravo uslovna osuda. To je vrsta mjere upozorenja koja se
sastoji u uslovnom odlaganju izvršenja utvrđene kazne zatvora (i/ili novčane kazne) za u
sudskoj presudi određeno vrijeme (vrijeme provjeravanja).
Dvije novouvedene kazne: rad u javnom interesu i oduzimanje vozačke dozvole su
izricane za ova krivična djela gotovo simbolično. Rad u javnom interesu je češće izricana
Prema pravnom shvatanju Krivičnog odjeljenja Vrhovnog suda Srbije, koje je zauzeto na sjednici održanoj
17. aprila 2006. godine, „imovinska šteta velikih razmjera“ postoji kada vrijednost objekta napada kod ovog
krivičnog djela prelazi iznos od 6.000.000 dinara (Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, Beograd, broj
1/06, 11 i 12).
31 Postoji veza između radnje okrivljenog koji je upravljajući motornim vozilom izazvao povrede oštećenog i
smrti oštećenog koja je nastupila kasnije usljed dugotrajnog ležanja u bolnici, što je rezultiralo gnojnom upalom
pluća koja je direktno dovela do smrti, bez obzira na činjenicu što je oštećeni od ranije bolovao (presuda
Vrhovnog suda Srbije, Kž. 1535/06).
30
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sankcija, što je prirodno, jer to odgovara i prirodi ličnosti njihovih učinilaca - primarni,
nehatni, situacioni, nedelinkventi. No, nema opravdanja za rijetku, gotovo simboličnu
primjenu kazne oduzimanja vozačke dozvole za ova krivična djela, upravo iz razloga jer
se radi o sankciji čija je primjena primarno vezana za izvršena krivična djela protiv
bezbjednosti javnog saobraćaja.
7.
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LIŠENJE SLOBODE VOZAČA U JAVNOM SAOBRAĆAJU
- MJERA PREVENCIJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
DEPRIVATION OF LIBERTY OF A DRIVER IN PUBLIC TRAFFIC
- MEASURE OF PREVENTION OF ACCIDENTS
Dragan Jovašević1, Milena Simović2, Marina Simović3
Rezime: Lišenje slobode predstavlja zakonom predviđenu mjeru društvene reakcije u obliku kazne
i drugih vrsta krivičnih sankcija koje se sastoji u oduzimanju slobode kretanja učinioca krivičnog
djela za, u sudskoj presudi, određeno vrijeme. Međutim, pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije
poznaje i druge (posebne) oblike lišenja slobode koji nisu posljedica sudske odluke ili učinjenog
krivičnog djela. Tako, posebne oblike lišenja slobode predviđa i Zakon o bezbjednosti saobraćaja
na putevima. Naime, primjenom zakonskih ovlaštenja licu koje upravlja motornim vozilom u
javnom saobraćaju - vozaču, iz zakonom propisanih razloga, za određeno vrijeme se može oduzeti
sloboda kretanja. To nije krivična ili prekršajna sankcija, ali predstavlja jaku preventivnu mjeru kako
bi se spriječilo da takvo lice za određeno vrijeme upravljajući motornim vozilom u javnom
saobraćaju ugrozi i prouzrokuje posljedice za ljude i materijalna dobra. O pojmu, karakteristikama,
uslovima i načinu primjene, te vremenu trajanja lišenja slobode učesnika u javnom saobraćaju govori
se u ovom radu.
Ključne riječi: javni saobraćaj, zakon, oduzimanje, sloboda kretanja, policija
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Abstract: Deprivation of liberty is a legally prescribed measure of social reaction in the form of fine
and other types of criminal sanctions consisting of deprivation of freedom of movement of criminal
offense perpetrator for a certain period of time specified in the court judgment. However, positive
legislation of the Republic of Serbia is familiar with other (special) types of deprivation of liberty
which are not a result of a court decision or committed criminal offence. Thus, the specific forms of
deprivation of liberty are provided by the Law on Road Traffic Safety. Namely, by applying a legal
authorizations, a person driving a motor vehicle in public traffic - the driver, may be deprived of
freedom of movement for a certain period of time and on the basis of legally prescribed reasons.
This is not a criminal or petty offence sanction, but a strong preventive measure that prevents such
a person from driving a motor vehicle in public traffic for a certain period of time and, thus, causing
certain consequences and endangering persons and material goods. This papers is about the concept,
characteristics, conditions and way of application and duration of the deprivation of liberty of a
participants in public traffic.
Key words: public traffic, the law, deprivation, freedom of movement, police.

1.

UVOD

Posebne oblike lišenja slobode koji ne predstavljaju vrstu krivične sankcije poznaje i
zakon koji, usko gledano, ne spada u oblast kaznenog prava (kao što su krivično
materijalno pravo, krivično procesno pravo, prekršajno pravo ili policijsko pravo). To je
Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije4 iz 2009. godine. On
poznaje sljedeće posebne oblike lišenja slobode (Šikman, Bajičić, 2010: 545-563).
1. zadržavanje vozača koji je isključen zbog psihofizičkog stanja (član 283) i
2. zadržavanje vozača kao učinioca saobraćajnog prekršaja (član 284).
To su posebne mjere i ovlaštenja koja preduzimaju policijski službenici radi
sprečavanja ugrožavanja bezbjednosti učesnika u saobraćaju, odnosno radi omogućavanja
odvijanja saobraćaja. Ove mjere nalažu policijski službenici prilikom kontrole saobraćaja
u skladu sa Zakonom.
Znači, ovdje se ne radi o lišenju slobode kao posljedici izvršenog krivičnog djela, dakle
vrsti krivične sankcije. Svrha primjene ovih mjera jeste specijalno - preventivnog
karaktera. Njihovom primjenom se učesnik u javnom saobraćaju - vozač motornog vozila
- za određeno vrijeme lišava mogućnosti upravljanja motornim vozilom. Na taj način se
on sprječava da upravljajući motornim vozilom (dakle, ne i drugim prevoznim sredstvima,
npr. bicikl, roleri, skejtbordi, jahači itd.) uopšte bude u mogućnosti da krši saobraćajne
propise i tako povrijedi ili ugrozi tuđa lična i društvena dobra zaštićena krivičnim i
prekršajnim zakonodavstvom.
2.

ZADRŽAVANJE VOZAČA KOJI JE ISKLJUČEN ZBO PSIHOFIZIČKOG
STANJA

U članu 283 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima je predviđeno zadržavanje
vozača koji je privremeno isključen iz saobraćaja zbog psihofizičkog stanja. Zakon
razlikuje tri posebna oblika lišenja slobode vozača ove vrste (Ivanović, Čvorović, 2013:
210-230).

4

“Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 i 55/14.
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Za primjenu prvog posebnog oblika lišenja slobode potrebno je ispunjenje više
zakonom propisanih kumulativnih uslova:
1. da se radi o vozaču koji je privremeno isključen iz saobraćaja,
2. da se vozač nalazi u posebnom psihofizičkom stanju i
3. da je vozač u posebno psihofizičko stanje doveden usljed teške, veoma teške ili
potpune alkoholisanosti ili je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
U smislu člana 187 stav 5 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima,
alkoholisanost je psihofizičko stanje vozača kod koga je analizom odgovarajućeg uzorka
krvi utvrđen propisani sadržaj alkohola ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvrđeno
odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholisanosti (alkoholometrom i
dr.). Postoji više vrsta alkoholisanosti, ali za primjenu ovog posebnog oblika lišenja
slobode potrebno je da se radi o (Bogdanović, 2009: 77):
a) teškoj alkoholisanosti - ako je utvrđen sadržaj alkohola u krvi vozača više od 1,20
mg/ml,
b) veoma teškoj alkoholisanosti - ako je utvrđen sadržaj alkohola u krvi vozača više
od 1,60 mg/ml do 2,00 mg/ml,
c) potpunoj alkoholisanosti - ako je utvrđen sadržaj alkohola u krvi vozača više od
2,00 mg/ml ili
d) dejstvu psihoaktivnih supstanci. Psihoaktivne supstance, u smislu člana 7 stav 99
ovog zakona, predstavljaju vrste droge, lijeka na kome je naznačeno da se ne
smije upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje, kao i druga hemijska materija koja
može uticati na psihofizičku sposobnost učesnika u saobraćaju (osim alkohola).
Ako su ispunjeni Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisani uslovi,
policijski službenik izdaje naredbu kojom zadržava (dakle, lišava slobode) vozača sve do
njegovog otriježnjenja, ali najduže do 12 sati.
Drugi poseban oblik lišenja slobode u vidu zadržavanja vozača je predviđen u članu
283 stav 2 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Prema ovom zakonskom
rješenju, mjera zadržavanja se može primijeniti i na vozača, ako su ispunjeni sljedeći
uslovi (Bogdanović, 2009: 124 i 125):
1. koji je učestvovao u saobraćaju na putevima,
2. koji je bio pod dejstvom alkohola, ali sa manjom sadržinom alkohola u krvi nego
što se zahtijeva za postojanje teške, veoma teške ili potpune alkoholisanosti ili
pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,
3. koji izražava namjeru da nastavi da i dalje upravlja vozilom nakon isključenja iz
saobraćaja (u smislu člana 279) ili
4. kada postoji opasnost da će vozač nastaviti da i dalje upravlja vozilom nakon što
je isključen iz saobraćaja.
I na kraju, treći poseban oblik lišenja slobode u vidu zadržavanja vozača se obavezno
izriče licu koje odbije da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola ili drugih
psihoaktivnih supstanci.
3.

ZADRŽAVANJE VOZAČA KAO UČINIOCA SAOBRAĆAJNOG
PREKRŠAJA

Poseban oblik lišenja slobode je predviđen u članu 284 Zakona o bezbjednosti
saobraćaja na putevima. On nosi naziv „Zadržavanje vozača kod koga postoji namjera za
dalje činjenje prekršaja“ (Bogdanović, 2009: 125).
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Za razliku od prvog posebnog oblika lišenja slobode, ovdje se radi o vozaču kao
učiniocu saobraćajnog prekršaja (Jovašević, 2012: 81-84). Prema ovom licu policijski
službenik preduzima radnju dovođenja nadležnom prekršajnom sudu (Đorđević, 2015:
217-219), ako su ispunjeni sljedeći uslovi (Ivanović, Čvorović, 2013: 210-230):
1. da se radi o vozaču koji je izvršio saobraćajni prekršaj (Dimitrijević, Jovašević:
2005: 325-327),
2. da je vozač zatečen u vršenju saobraćajnog prekršaja (na mjestu i u vrijeme
izvršenja djela i nastupanja posljedice - in flagranti5),
3. da vozač izražava namjeru (jasno i nedvosmisleno iskazanu želju) za dalje vršenje
prekršaja (iste ili različite vrste) i
4. da je vozač nastavio sa vršenjem istog prekršaja.
Ako se ovo lice ne može odmah dovesti nadležnom prekršajnom sudu (dakle, bez
odlaganja), tada policijski službenik određuje njegovo zadržavanje (Šikman, Bajičić,
2010: 545-563), najduže 24 sata. Poslije ovog roka se takvo lice sprovodi nadležnom sudu
radi vođenja prekršajnog postupka, utvrđivanja njegove odgovornosti za učinjeni prekršaj
i izricanja prekršajne sankcije.
4.

POSEBNI OBLICI LIŠENJA SLOBODE U ZAKONIKU O KRIVIČNOM
POSTUPKU

Za uspješno sprovođenje i okončanje krivičnog postupka potrebno je prisustvo
određenih lica i mogućnost raspolaganja izvjesnim stvarima koje mogu poslužiti kao izvor
materijalnih dokaza. Te mjere kojima se obezbjeđuje prisustvo lica i stvari su, po svojoj
prirodi, mjere procesne prinude (Grubač, 2009: 297), a njima se prevashodno ograničava
lična sloboda ili sloboda raspolaganja stvarima u procesne svrhe, dok je njihov isključivi
cilj sprečavanje neispunjenja procesnih obaveza. Najčešće se radnje procesne prinude
klasifikuju u dvije grupe, i to: na mjere procesne prinude prema licima i mjere procesne
prinude prema stvarima (Stevanović, Đurđić, 2006: 326).
Imajući u vidu važnost prisustva subjekata u krivičnom postupku, zakonodavac je
predvidio adekvatne mjere, čijom primjenom se uspješno obezbjeđuje prisustvo svih
subjekata u krivičnom postupku, a naročito osumnjičenog, odnosno optuženog. Koja će
od zakonom predviđenih mjera biti primijenjena u konkretnom slučaju, zavisi od funkcije
koju vrši subjekt i, samim tim, od njegovog položaja u krivičnom postupku. Tako se
prisustvo svjedoka i vještaka obezbjeđuje pozivom i eventualno dovođenjem. Na isti način
se, po pravilu, obezbjeđuje i prisustvo građana od kojih se prikupljaju obavještenja u
istrazi (Simović, 2005: 379 i 380).
Radnje procesne prinude prema licima sastoje se, u većoj ili manjoj mjeri, u
ograničenju lične slobode osumnjičenog, odnosno optuženog, što ne znači uvijek lišenje
slobode. Ove radnje sastoje se u različitim oblicima ograničavanja lične slobode
osumnjičenog, odnosno optuženog, od kojih su lišenje slobode bez zatvaranja (dovođenje)
i sa zatvaranjem (pritvor) najteže.
Zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije (ZKP)6 iz 2011. godine, pored lišenja
slobode kao mjere za obezbjeđenje prisustva okrivljenog i za nesmetano vođenje krivičnog

In flagranti (lat.), na činu, na samom djelu (zateći, iznenaditi, uhvatiti koga).
6 “Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i
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postupka (glava osma), predviđa i više posebnih oblika lišenja slobode. To su (Đurđić,
1997: 529-541):
1. zadržavanje na mjestu izvršenja krivičnog djela (član 290),
2. policijsko hapšenje (član 291),
3. hapšenje pri izvršenju krivičnog djela (član 292) i
4. zadržavanje osumnjičenog (član 294).
4.1.

Zadržavanje na mjestu izvršenja krivičnog djela

Zadržavanje na mjestu izvršenja krivičnog djela je, kao poseban oblik lišenja slobode
(Lazin, 1997: 501-511), predviđen u članu 290 ZKP. Prema ovom zakonskom rješenju
policija može, lice koje je zatečeno na mjestu izvršenja krivičnog djela (in flagranti):
1. da uputi javnom tužiocu ili
2. da ga zadrži do dolaska javnog tužioca.
Za ovaj oblik privremenog ograničenja slobode kretanja lica (Krivokapić, 2005: 1014) potrebno je ispunjenje više zakonom taksativno predviđenih uslova:
1. da je lice zatečeno na mjestu izvršenja krivičnog djela,
2. da to lice može da pruži podatke koji su važni za dalje vođenje krivičnog postupka
i
3. da je vjerovatno da se ispitivanje ovog lica kasnije ne bi moglo izvršiti ili bi ono
bilo skopčano sa znatnim odugovlačenjem ili drugim teškoćama. Kada postoji
„znatno“ odugovlačenje krivičnog postupka ili „druge“ teškoće, predstavlja
faktičko pitanje koje nadležni organ rješava u svakom konkretnom slučaju
(Šikman, Bajičić, 2010: 545-563).
U ovom slučaju lice se zadržava na mjestu izvršenog krivičnog djela. Ovo zadržavanje
ne može da traje duže od šest časova.
4.2.

Policijsko hapšenje

Policijsko hapšenje (Škulić, 1998: 21-26) je drugi poseban oblik lišenja slobode
predviđen u članu 291 ZKP. Ovdje se radi o lišenju slobode (hapšenju) nekog lica od
strane policijskog službenika ako postoji neki od zakonom predviđenih razloga za
određivanje pritvora u konkretnom slučaju. Razlozi za određivanje pritvora su propisani u
članu 211 ZKP. Odmah poslije hapšenja (Šikman, Bajičić, 2010: 545-563), policijski
službenik je dužan da takvo lice, bez odlaganja, sprovede nadležnom javnom tužiocu
(Ivanović, Čvorović, 2013: 210-230). Prilikom dovođenja, policijski službenik javnom
tužiocu predaje i poseban izvještaj o razlozima za hapšenje, kao i o vremenu kada je
hapšenje izvršeno. U svakom slučaju, odmah poslije hapšenja, policijski službenik je
dužan da takvo lice pouči o „pravima uhapšenog“ (koja su propisana u članu 69 ZKP.
Ako je zbog neotklonjivih smetnji (npr. nevrijeme, mećava, zemljotres, poplava,
vanredna situacija i sl.) sprovođenje uhapšenog do nadležnog javnog tužioca trajalo duže
od osam časova, tada je policijski službenik dužan da javnom tužiocu ovakvo zakašnjenje
posebno obrazloži (Jelić, 2005: 815-822). O ovom zakašnjenju u sprovođenju uhapšenog
lica javni tužilac sačinjava službenu bilješku u koju unosi i izjavu uhapšenog o vremenu i
mjestu hapšenja.
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4.3.

Hapšenje pri izvršenju krivičnog djela

Treći poseban oblik lišenja slobode koji je predviđen u članu 292 ZKP jeste „hapšenje
pri izvršenju krivičnog djela“. Ovo je tzv. građansko hapšenje (Škulić, 2000: 177-182).
To je faktičko lišenje slobode koje u različitim oblicima poznaje savremeno krivično
procesno zakonodavstvo (Njemačka, Francuska, Švedska). Izuzetnost i specifičnost ovog
instituta proizilazi iz činjenice da ulogu i nadležnost državnih organa, i to organa krivičnog
pravosuđa (policije i suda), pod određenim uslovima, preuzimaju obični građani. Time
se, na specifičan način, susreću javni i lični (privatni) interesi (Resanović, Jovašević, 2001:
122 i 123).
Radi se o lišenju slobode bez donošenja ikakve formalne odluke o tome, koje se odvija
bez zakonom predviđenih pravila postupanja (kao što je to slučaj kada lišenje slobode
preduzimaju nadležni državni organi). Kao izvršilac ovog vida hapšenja može se javiti
bilo koje lice, odnosno građanin. Praktično, to mogu da budu samo ona lica koja su
sposobna i fizički spremna i koja se nađu na određenom mjestu (mjesto izvršenja krivičnog
djela) i u određeno vrijeme (za vrijeme izvršenja krivičnog djela), što im i pruža
mogućnost za preduzimanje radnje lišavanja slobode (hapšenja) lica (Marina, 1978: 153).
Za primjenu ovog instituta potrebno je ispunjenje dva uslova (Resanović, Jovašević,
2001: 125):
(1) da je lice zatečeno pri izvršenju krivičnog djela (in flagranti). To može biti
učinilac krivičnog djela koji je zatečen na samom licu mjesta (Vujović, 1977: 452-463).
Sa ovom situacijom u praksi se izjednačavaju situacije kada svjedoci, očevici, odmah po
izvršenju krivičnog djela gone njegovog učinioca, pa ga uhvate na mjestu koje je udaljeno
od samog mjesta izvršenja konkretnog krivičnog djela (dakle, u bjekstvu, ali sa sredstvima
ili predmetima kojima je krivično djelo izvršeno ili sa predmetima koji su pribavljeni
izvršenim krivičnim djelom). Od ovih situacija treba razlikovati slučajeve kada je lice
zatečeno na mjestu i u vrijeme kada je pripremalo izvršenje krivičnog djela, ali ga još
uvijek nije započelo (pokušaj krivičnog djela) ili izvršilo (nije preduzelo radnju izvršenja
krivičnog djela);
(2) da se radi o krivičnom djelu za koje se goni po službenoj dužnosti (ex officio). To
znači da se radi o težem krivičnom djelu. Pri tome, građanin ne mora da zna naziv i pravnu
kvalifikaciju krivičnog djela koje je izvršeno, niti vrstu i visinu propisane kazne za
njegovog učinioca.
Postojanje oba uslova su neophodne pretpostavke za hapšenje učinioca krivičnog djela.
Oni predstavljaju okolnosti materijalnog karaktera. Interesantno je da ZKP (za razliku od
nekih uporednopravnih rješenja) ne predviđa nijedan formalni uslov za građansko
hapšenje (kao što je to slučaj kod pritvora). Građanin koji je izvršio hapšenje učinioca
krivičnog djela, ima i određene dužnosti koje su vezane za uhapšeno lice (Modli, Petrović,
Korajlić, 2004: 50 i 51). Radi se, naime, o tome da hapšenje lica u ovom slučaju predstavlja
„nužnu pomoć“ organima krivičnog pravosuđa da u što kraćem roku otkriju učinioca
krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti i da ga privedu pred lice pravde
(Vuković, 1985: 121). U ovom slučaju, uhapšeno lice se odmah mora predati nadležnom
javnom tužiocu ili policiji. Ako, pak, to nije moguće, o hapšenju lica se mora odmah
obavijestiti ili javni tužilac ili policija.
Interesantno je da Zakonik ne određuje rok u kome se uhapšeno lice predaje nadležnim
državnim organima (javnom tužiocu ili policiji), već koristi uopštenu formulaciju
„odmah“, što predstavlja faktičko pitanje koje se rješava u svakom konkretnom slučaju
(Petrović, 1987: 39-47). Riječ „odmah“ se u pravnoj teoriji označava kao „bez odlaganja“,
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„čim je to faktički moguće“ (Milosavljević, 2000: 341-358). Predaja nadležnim organima
uhapšenog lica je primarna dužnost građanina. Ako to nije moguće, onda se ovi organi
obavještavaju o građanskom hapšenju određenog lica, pri čemu Zakonik ne određuje na
koji način se to obavještavanje vrši (fizički, neposredno, posredno, putem tehničkih
sredstava i sl.).
Javni tužilac je, u skladu sa ovlaštenjima iz člana 293 ZKP, dužan da uhapšeno lice
koje mu je dovedeno:
(1) pouči o „pravima uhapšenog“,
(2) da mu omogući da, u prisustvu javnog tužioca, uz korištenje telefona ili drugog
elektronskog prenosioca poruka, obavijesti branioca neposredno ili posredstvom članova
porodice ili trećeg lica čija istovjetnost javnom tužiocu mora biti otkrivena i
(3) da pomogne uhapšenom licu da nađe branioca ako je to potrebno.
Ako uhapšeni ne obezbijedi prisustvo branioca u roku od 24 časa od trenutka kada mu
je to omogućeno ili izjavi da ne želi da uzme branioca, javni tužilac je dužan da ga, bez
odlaganja, sasluša. Ako u slučaju obavezne odbrane (član 74 ZKP) uhapšeni ne uzme
branioca u roku od 24 časa od časa kada je poučen o ovom pravu ili izjavi da neće uzeti
branioca, postavlja mu se branilac po službenoj dužnosti. Odmah poslije saslušanja
uhapšenog lica, javni tužilac odlučuje da li će ga pustiti na slobodu ili će sudiji za prethodni
postupak predložiti određivanje pritvora prema tom licu (Lazin, 1995: 421-428).
Na zahtjev uhapšenog ili njegovog branioca, člana porodice uhapšenog ili lica sa kojim
uhapšeni živi u vanbračnoj ili drugoj trajnoj zajednici života ili po službenoj dužnosti,
javni tužilac može odrediti i ljekarski pregled uhapšenog. Odluku o određivanju ljekara
koji će obaviti pregled, kao i zapisnik o saslušanju ljekara koji je taj pregled izvršio, javni
tužilac prilaže spisima predmeta.
4.4.

Zadržavanje osumnjičenog

Zadržavanje osumnjičenog je posljednji poseban oblik lišenja slobode predviđen u
ZKP (Vujović, 1977: 452-463). Naime, u odredbi člana 294 je određeno da javni tužilac
može da zadrži lice u slučaju (Radulović, 1987: 69-77): a) policijskog hapšenja (Vujović,
2003: 7-16), b) hapšenja lica pri izvršenju krivičnog djela i c) hapšenja osumnjičenog lica
(Lakčević, 1986: 6-14), radi saslušanja najduže 48 časova od časa hapšenja, odnosno od
odazivanja na poziv. O ovom zadržavanju (Simović, Simović, 2013: 63 i 64) javni tužilac
ili, po njegovom odobrenju, policija (Jemrić, 1976: 213-221; Đurđić, 1996: 217-225)
odmah, a najkasnije u roku od dva časa od kada je osumnjičenom saopšteno da je zadržan,
donosi i uručuje mu rješenje. Rješenje o zadržavanju mora da sadrži sljedeće konstitutivne
elemente:
1. naziv krivičnog djela za koje se osumnjičeni tereti,
2. osnove sumnje da je lice izvršilo određeno krivično djelo. Prema članu 2 stav 17
ZKP, osnovi sumnje predstavljaju skup činjenica koje posredno ukazuju da je
učinjeno krivično djelo ili da je određeno lice učinilac krivičnog djela (Beljanski,
Ilić, Majić, 2011: 69),
3. dan i čas lišenja slobode ili odazivanja pozivu i
4. vrijeme početka zadržavanja.
Protiv rješenja javnog tužioca o zadržavanju osumnjičeni i njegov branilac imaju pravo
žalbe u roku od šest časova od dostavljanja rješenja (Lazin, 1983: 335-341). O podnijetoj
žalbi odlučuje sudija za prethodni postupak u roku od četiri časa od prijema žalbe. Žalba
ne zadržava izvršenje rješenja (dakle, nema suspenzivno dejstvo).
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Osumnjičeni u ovom slučaju ima sva prava koja se garantuju uhapšenom licu (iz člana
69 ZKP). On mora da ima branioca čim javni tužilac donese rješenje o zadržavanju. Ako
osumnjičeni sam, u roku od četiri časa, ne obezbijedi branioca, javni tužilac branioca
obezbjeđuje po službenoj dužnosti, po redosljedu sa spiska advokata koji dostavlja
nadležna advokatska komora.
5.

ZAKLJUČAK

Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima predviđa dva posebna oblika lišenja
slobode koji predstavljaju sigurnosnu mjeru specijalnog preventivnog karaktera kako
učesnik u javnom saobraćaju na putevima - vozač motornog vozila - usljed svog posebnog
stanja (alkoholisanost ili upotreba opijata) ili kao učinilac saobraćajnog prekršaja ne bi
nastavio da ugrožava javni saobraćaj i time ugrozi ili povrijedi tuđa materijalna dobra ili
ljudske živote i zdravlje - vršenjem saobraćajnog krivičnog djela ili saobraćajnog
prekršaja.
Naime, pod zakonom određenim uslovima, policijski službenici za određeno vrijeme
mogu isključiti iz javnog saobraćaja vozača motornog vozila. Na taj način, iako se ne radi
o krivičnoj ili prekršajnoj sankciji, dolazi do oduzimanja slobode kretanja drugog lica koje
je garantovano nizom međunarodnih dokumenata univerzalnog i regionalog karaktera, pa
i Ustavom Republike Srbije kao najvišim pravnim aktom zemlje.
Pored toga, postoje još i četiri posebna oblika lišenja slobode (koji ne predstavljaju
mjeru pritvora) koje propisuje ZKP, a koji se mogu primijeniti prema učiniocu bilo kog
krivičnog djela, pa i saobraćajnog krivičnog djela ili krivičnog djela protiv bezbjednosti
saobraćaja na putevima, pod zakonom propsianim uslovima koji imaju takođe specijalnopreventivni karakter.
6.
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UTICAJ OPSTRUKTIVNE NOĆNE APNEE NA BEZBEDNOST
SAOBRAĆAJA
THE INFLUENCE OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA ON ROAD
SAFETY
Verica Davidović1, Jelica Davidović2
Rezime: Prema podacima o uzrocima saobraćajnih nezgoda poslednjih godina u svetu veoma
značajno mesto zauzima umor kod vozača. Kao jedan od veoma uticajnih faktora na nastanak
saobraćajnih nezgoda zbog umora javlja se opstruktivna noćna apnea. Opstruktivna noćna apnea je
jedan od poremećaja spavanja i negativno utiče na funkcionisanje organizma, a samim tim i na
performanse vozača. Postoje verifikovani načini za utvrđivanje i lečenje opstruktivne noćne apnee.
U ovom radu biće prikazani uticaji opstruktivne noćne apnee na bezbednost saobraćaja, na osnovu
čega će se definisati indikatori performansi bezbednosti saobraćaja koji se odnose na umor, a koji
su u vezi sa opstruktivnom noćnom apnejom.
Ključne reči: opstruktivna noćna apneja, poremećaji spavanja, umor, saobraćajne nezgode,
bezbednost saobraćaja.
Abstract: According to the data on the causes of traffic accidents in recent years in the world a very
important place takes driver's fatigue. As one of the most influential factors on the occurrence of
traffic accidents due to fatigue occurs obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea is one of the
sleep disorders and negatively affect the functioning of the organism, and therefore the performance
of the driver. There verified methods for the identification and treatment of obstructive sleep apnea.
In this paper, we show the effects of obstructive sleep apnea on road safety, on the basis of which
will define the road safety performance indicators related to fatigue, which are associated with
obstructive sleep apnea.
Keywords: obstructive sleep apnea, sleep disorders, fatigue, traffic accidents, road safety
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1. UVOD
Prema podacima o uzrocima saobraćajnih nezgoda poslednjih godina u svetu veoma
značajno mesto zauzima umor kod vozača. Prema rezultatima prikazanim u OECD/ITF
(2015) broj saobraćajnih nezgoda nastalih zbog umora se kreće od 0,2% u Luksemburgu
do 40% u Velikoj Britaniji. Kao jedan od veoma uticajnih faktora na nastanak saobraćajnih
nezgoda zbog umora javlja se opstruktivna noćna apnea.
Opstruktivna noćna apnea je jedan od poremećaja spavanja koji negativno utiče na
funkcionisanje organizma, a samim tim i na performanse vozača. Opstruktivna noćna
apnea je poremećaj disanja tokom spavanja koji se karakteriše ponavljanim opstrukcijama
gornjih disajnih puteva, naizmeničnim hipoksijama i poremećajem sna praćenog
prekidima sna tokom spavanja (Douglas and Polo, 1994). Ovo stanje ima ozbiljan uticaj
na zdravlje, uzrokujući povišeni krvni pritisak, poremećaj metabolizma i kardiovaskularne bolesti (Jurado-Gámez et al., 2015). Pacijenti sa opstruktivnom noćnom
apneom imaju značajne granice prilikom rasuđivanja (Sáncez et al., 2009) i manji kvalitet
života (Guglielmi et al., 2011). Gojaznost i loš kvalitet odmora, koji su česti u ovom
poremećaju su uglavnom udruženi sa poremećajima raspoloženja kao što su anksioznost i
depresija (Guglielmi et al., 2013). Ipak, jedan od najčešćih simptoma je prekomerna
dnevna pospanost (Mello et al., 2013).
Klasična trijada simptoma u opstruktivnoj noćnoj apneji su hrkanje, prekid disanja
primećen od strane druge osobe i prekomerna dnevna pospanost. Pored njih postoje i drugi
simptomi kao što su nemiran san, noćno mokrenje, insomnia, jutarnje glavobolje, buđenje
sa nedostatkom vazduha, snižen libido (Durán et al., 2001). Kliničke manifestacije ovog
poremećaja češće su kod žena, starih i dece (Lloberes et al., 2011). Bolesti koje su često
udružene sa ovim poremećajem su hipotireoza, akromegalija, miotonička distriofija i
Ehlers-Danlos sindrom (Martin, 2012). Glavni neurokognitivni poremećaji koji se javljaju
u opstruktivnoj noćnoj apnei su poremećaji pažnje i budnosti, učenja i pamćenja i
obavljanja dnevnih funkcija (Jackson et al., 2011).
Prekomerna dnevna pospanost je simptom koji je teško meriti ali je veoma česta u
opštoj populaciji, ali ne mora nužno biti vezana za opstruktivnu noćnu apneu. Jedna od
opcija za merenje dnevne pospanosti je Epworth skala, koja ocenjuje mogućnost pacijenta
da zaspi u različitim dnevnim okolnostima na skali od 0-24. Smatra se da skor oko 12
sugeriše da postoji poremećaj spavanja u smeru opstruktivne noćne apnee (Lloberes et al.,
2011).
Postoje verifikovani načini za utvrđivanje i lečenje opstruktivne noćne apnee.
Opstruktivna noćna apnea se dijagnostikuje polisomnografskim pregledom, koji je
najpoznatiji i preporučeni dijagnostički metod za registrovanje ovog poremećaja. Špansko
udruženje pulmologa i grudnih hirurga je 2011. predložilo sprovođenje
polisomnografskog ispitivanja kod pacijenata sa niskom ili srednjom verovatnoćom, a kod
pacijenata sa visokom verovatnoćom se sprovodi respiratorna poligrafija (Lloberes et al.,
2011). Zlatni standard u dijagnostikovanju opstruktivne noćne apnee je kontinuirana
ovaj
test
kontinuirano
registruje
elektroencefalogram,
polisomnografija,
elektrookulogram, mentalni i rednji tibijalni elektromiogram, elektrokardiogram, hrkanje,
položaj tela, puls, saturaciju kiseonika i protok vazduha kroz nos i usta. Ovaj pregled mora
se sprovoditi noću, traje najmanje 6,5 sati a pacijent mora najmanje 3 sata da spava (Ramos
et al., 2016).
Prvo što treba izmeniti nakon dijagnostikovanja opstruktivne noćne apnee je
higijensko dijetetski režim. Dobar san je veoma značajan kod ovog poremećaja jer je jedan
284

12. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Srbija, Tara, 19-22. april 2017.

od najznačajnijih uzroka dnevne pospanosti poremećaj sna (malo spavanja ili isprekidan
san). CPAP (continuous positive airway pressure) je tretman koji se koristi za lečenje
opstruktivne noćne apnee. Posebno je značajan kod težih oblika i dovodi do smanjenja
prekida sna, smanjuje sniženja saturacije kiseonikom tokom noći, poboljšava kvalitet
života i dovodi do smanjenja saobraćajnih nezgoda (Gay et al., 2006). Drugi benefiti ove
terapije su: smanjenje opstruktivnih pojava i hrkanja, poboljšava san, dovodi do
poboljšanja kognitivnih funkcija, reguliše krvni pritisak i smanjuje verovatnoću fatalnih
kardiovaskularnih ishoda (Giles et al., 2008).
Evropsko udruženje za istraživanje sna (European Sleep Research Society, ESRS) je
2013. godine, u okviru svoje „WakeUp Bus Sleep Study“ kampanje, sprovelo anketno
internet istraživanje o prisustvu i uticaju prekomerne pospanosti u toku vožnje koje je
obuhvatilo 12434 ispitanika iz 19 zemalja Evrope, uključujući i Srbiju. Primenom
logističke regresije ispitivana je veza između pojedinih promenljivih. Utvrđeno je da je
prekomerna pospanost u vožnji bila zastupljena kod približno 17% ispitanika (u zavisnosti
od zemlje do zemlje, raspon 6-35%), pri čemu je 7% ispitanika imalo saobraćajnu nezgodu
povezanu sa pospanošću. Najčešći razlog je bio loš kvalitet sna u noći pre nezgode (42,5%)
i generalno loše navike spavanja (34,1%), (Gonçalves et al., 2015).
Prema podacima iz novembra 2014. godine (Tef, 2014), procenjuje se da je problem
pospanosti vozača u SAD prisutan u čak 21% saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom
i 13% nezgoda sa teškim telesnim povredama.
Imajući u vidu da je najčešći simptom opstruktivne noćne apnee prekomerna dnevna
pospanost, kao i da su najznačajniji uzroci dnevne pospanosti količina i kvalitet sna, ali i
da su profesionalni vozači veoma značajna kategorija vozača sa ovog aspekta za potrebe
ovog rada smo sproveli anketno istraživanje sa ciljem da utvrdimo koliko količina i
kvalitet sna utiču na pospanost vozača i na vozače da zaspe. Takođe, sveobuhvatnom
analizom karakteristika opstruktivne noćne apnee i njenog uticaja na bezbednost
saobraćaja definisani su indikatori performansi bezbednosti saobraćaja koji se odnose na
umor.
2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
U cilju utvrđivanja uticaja pospanosti, količine i kvaliteta sna profesionalnih vozača
na bezbednost saobraćaja sprovedeno je anonimno anketno istraživanje širom Republike
Srbije. Istraživanje je sprovedeno u toku 2016. godine. Prikupljen je uzorak od 345 anketa.
Korišćen je metod „podeli-pokupi“ kako bi se izbeglo davanje društveno poželjnih
odgovora i time povećao kvalitet istraživanja.
Na osnovu iskustava prikazanih u uvodu definisane su istraživane promenljive:
količina i kvalitet sna, koliko su se često osećali pospano u toku vožnje u proteklih godinu
dana, da li su zaspali u toku vožnje u proteklih godinu dana ali i podatak o učešću u
saobraćajnim nezgodama.
Pešić i dr. (2016) ukazuju da vozači koji spavaju najmanje 6 sati noću imaju 2,5 puta
veću verovatnoću da ostvare kvalitetan san, ali uzimajući u obzir i da je optimalno vreme
sna za normalno funkcionisanje organizma 6-8 sati izabrali smo da se 6 i više sati sna
smatra dovoljnom količinom sna. Iz tog razloga je modifikovana baza podataka kako bi
se prilagodila za sprovođenje binarne logističke regresije i svi koji su spavali manje od 6
sati kodirani su sa 1 – nedovoljno sna, a koji su spavali 6 i više sati kodirani su sa 0 –
dovoljna količina sna.
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Pešić i dr. (2016) su kao indikator umora predložili upravo kvalitet sna. U mnogim
studijama se pominje kvalitet sna, međutim utvrđivanje kvaliteta sna kod profesionalnih
vozača trenutno je moguće samo subjektivnim metodom, pošto je objektivno utvrđivanje
kvaliteta sna komplikovano i zahteva posebne uslove i posebno vreme. U ovom
istraživanju, ispitanici su ocenjivali kvalitet sna kao 0 - dobar ili 1 – loš.
Imajući u vidu da je dnevna pospanost jedan od glavnih signala upozorenja za
opstruktivnu noćnu apneu, ispitanicima je postavljeno pitanje da li su i u kojoj meri osećali
pospanost u toku vožnje, u poslednjih godinu dana. Za primenu logističke regresije
kodirani su odgovori 0 – nisam osećao pospanost i 1 – bio sam pospan.
Na kraju su ispitivani da li su zaspali u toku vožnje u poslednjih godinu dana, odgovori
su kodirani sa 0 – ne i 1- da.
Statistička analiza podataka izvršena je u programu SPSS Statistics 20.0. Normalnost
distribucije ispitana je pomoću Kolmogorov – Smirnovog testa i utvrđeno je odstupanje
svih posmatranih promenljivih od normalne raspodele. U programu SPSS Statistics 20.0.
sprovedena je binarna logistička regresija kako bi se utvrdila zavisnost između pospanosti
i količine sna, kvaliteta sna i zaspivanja u toku vožnje. Nakon toga ispitivana je veza
između količine i kvaliteta sna i toga da li je vozač zaspao u toku vožnje, u poslednjih
godinu dana.
3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Istraživanjem je anketirano 345 profesionalnih vozača muškog pola, koji najčešće
mesečno prelaze 2500-5000 km i prosečno dnevno voze po 8 sati, gde je 30% noćne
vožnje. Starosna struktura ispitanika prikazana je u tabeli 1. Uočava se da je najviše
ispitanika starosti između 26 i 35 godina.
Tabela 1. Starosna struktura posmatranog uzorka

18-25
8,7%

26-35
30,4%

Starosna struktura
36-45
46-55
23,5%
20,9%

56-65
13,9%

>65
2,6%

Primenom deskriptivne statistike, posmatranjem relativnih vrednosti utvrđeno je da
27,8% ispitanika nije bilo pospano u toku vožnje u poslednjih godinu dana. Dakle, čak
72,2% anketiranih profesionalnih vozača u Srbiji je u proteklih godinu dana bilo pospano
u toku vožnje, a zabrinjavajućih 18,3% više od 10 puta (tabela 2).
Tabela 2. Učestalost pospanosti u toku vožnje u poslednjih godinu dana

nisam bio pospan
1-2 puta
3-4 puta
5-10 puta
>10 puta

27,80%
18,30%
25,20%
10,40%
18,30%

U cilju utvrđivanja veze između pospanosti u toku vožnje i količine, kvaliteta sna i sna
u toku vožnje sprovedena je binarna logistička regresija. Najpre je kao prva promenljiva
posmatrano da li je vozač osećao pospanost u toku vožnje u poslednjih godinu dana (0-ne,
1-da), kao druga promenljiva kvalitet sna (0-kvalitetan, 1-nije kvalitetan). Rezultati
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pokazuju da postoji statistički značajna veza između pojave pospanosti u toku vožnje i
kvaliteta sna, odnosno 7,5 puta je veća verovatnoća da ukoliko profesionalni vozač oseća
pospanost u toku vožnje ima loš kvalitet sna (p<0,05; Wald=20,05).
Ukoliko se posmatra veza između pospanosti i količine sna ne uočava se statistički
značajna veza (p=0,90; Wald=0,01). Na osnovu čega se može zaključiti da kao ulaznu
promenljivu za indikator umora treba uzeti kvalitet, a ne količinu sna, što je u saglasnosti
sa Pešić i dr. (2016). Takođe, primenom binarne logističke regresije nije utvrđena
statistički značajna veza između pospanosti i sna u toku vožnje (p=0,99; Wald=0,01).
Deskriptivnom statistikom je utvrđeno da je 17,4% anketiranih vozača zaspalo u toku
vožnje u poslednjih godinu dana, ali to nije u statistički značajnoj vezi sa pospanošću koju
su primetili vozači u toku vožnje. Ovi rezultati pokazuju da vozači koji zaspe u toku vožnje
ignorišu znake umora, odnosno ignorišu pospanost.
Dok rezultati binarne logističke regresije pokazuju da na pospanost značajno utiče
kvalitet sna, na to da li će vozač da zaspi u toku vožnje značajno utiče količina sna.
Ukoliko se kao prva promenljiva posmatra da li je vozač zaspao u toku vožnje (0 – ne, 1
– da), a kao druga promenljiva da li je spavao dovoljno (0 – da, 1 – ne) primenom binarne
logističke regresije utvrđeno je da postoji statistički značajna razlika (p<0,05; Wald=40,4),
odnosno 12 puta je veća verovatnoća da će vozač da zaspi ako spava manje od 6 sati. Dok
nije utvrđena statistički značajna veza između kvaliteta sna i toga da li je vozač zaspao u
toku vožnje (p=0,35; Wald=0,86).
4. DISKUSIJA SA ZAKLJUČNIM RAZMATRANJIMA
U istraživanju koje je sprovedeno na reprezentativnom uzroku vozača u Francuskoj
(Sagaspe et al, 2010), 28% vozača je makar jednom u proteklih 12 meseci moralo da
prekine vožnju zbog izražene pospanosti, a procenjeno je da se u Francuskoj godišnje
dogodi oko 90000 saobraćajnih nezgoda uzrokovanih pospanošću ili zato što je zaspao
vozač.
Nabi et al., (2006) su sproveli istraživanje koje je obuhvatilo preko 13000 učesnika
koje ukazuje na jasnu vezu između prijavljene vožnje u pospanom stanju i učestalosti
saobraćajnih nezgoda sa teškim telesnim posledicama. Opseg šanse je bio u rasponu od
1,5 (pospanost par puta godišnje) do 2,9 (pospanost jednom ili više puta mesečno). U
istraživanju sprovedenom 2010. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, oko 30%
vozača je priznalo da su u prethodnih mesec dana vozili u pospanom stanju, 41% vozača
je makar jednom u životu zaspalo za volanom, a 16,5% nezgoda sa ljudskim žrtvama je
povezano sa prekomernom pospanošću (Tef, 2010).
Perez-Chada (Perez-Chada et al, 1995) ukazuje da se 56% profesionalnih vozača oseća
pospano u toku vožnje, što je dosta manje u odnosu na rezultate do kojih smo došli u ovom
radu, a to je da se preko 70% profesionalnih vozača oseća pospano u toku vožnje.
Rezultati ovog istraživanja su bliski rezultatima do kojih je došla Davidović (2013), a
koji ukazuju da je u Srbiji 17% ispitanika zaspalo u toku vožnje, od toga 32% više od 4
puta u poslednje 2 do 3 godine.
Kao najvažniji zaključci ovog rada izdvajaju se:
x jedan od najčešćih simptoma opstruktivne noćne apnee je prekomerna dnevna
pospanost
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jedan od najznačajnijih uzroka dnevne pospanosti je poremećaj sna (malo spavanja
ili isprekidan san)
x klasična trijada simptoma u opstruktivnoj noćnoj apnei su hrkanje, prekid disanja
primećen od strane druge osobe i prekomerna dnevna pospanost
x 72,2% anketiranih profesionalnih vozača u Srbiji je u proteklih godinu dana bilo
pospano u toku vožnje
x 17,2% anketiranih profesionalnih vozača u Srbiji je u proteklih godinu dana
zaspalo u toku vožnje
x nije utvrđena statistički značajna veza između pospanosti i umora, što se može
objasniti ne prihvatanjem pospanosti od strane vozača, odnosno vozači ignorišu
umor, ne preduzimaju odgovarajuće mere i zato dolazi do sna u toku vožnje
x 7,5 puta je veća verovatnoća da ukoliko profesionalni vozač oseća pospanost u toku
vožnje ima loš kvalitet sna
x 12 puta je veća verovatnoća da vozač zaspi u toku vožnje ako spava manje od 6
sati
Imajući u vidu karakteristike opstruktivne noćne apnee, ali i rezultate prikazanog
istraživanja predlažu se sledeći indikatori performansi bezbednosti saobraćaja koji se
odnose na umor vozača, a u vezi su sa opstruktivnom noćnom apneom:
x % profesionalnih vozača koji imaju problem sa hrkanjem
x % profesionalnih vozača koji imaju nedovoljno sna
x % profesionalnih vozača koji imaju isprekidan san
x % profesionalnih vozača koji svoj san ne smatraju kvalitetnim
x % profesionalnih vozača koji se češće od jednom mesečno osećaju pospano u toku
vožnje
x % profesionalnih vozača koji su u poslednjih godinu dana makar jednom zaspali u
toku vožnje
x % profesionalnih vozača koji na Epfortovoj skali pospanosti imaju vrednosti 12 i
više
x itd.
Značaj ovog rada za lokalnu zajednicu ogleda se mogućnošću sagledavanja indikatora koji
su u vezi sa opstruktivnom noćnom apneom. Na osnovu njih u svakom domu zdravlja
može postojati ček lista, a na osnovu ulaznih podataka može da se utvrdi da li je vozač u
tom stanju rizičan za obavljanje poslova profesionalnog vozača i ukoliko jeste, poslati ga
na dalju dijagnostiku i po potrebi na lečenje. Na taj način bi se, lečenjem rizičnih
profesionalnih vozača delovalo kako na unapređenje njihovog zdravlja, tako i na
unapređenje bezbednosti saobraćaja
Naredne korake u ovoj oblasti usmeriti na definisanje i implementaciju metodologije,
prilagođenu za naše uslove, za brz skrining opstruktivne noćne apnee na nivou svake
lokalne zajednice.
x
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MJERE ZA POBOLJŠANJE BEZBJEDNOSTI DJECE U SAOBRAĆAJU
NA TERITORIJI BIJELJINE
MEASURES FOR IMPROVEMENT THE SAFETY OF CHILDREN IN
TRAFFIC ON TERRITORY OF BIJELJINA
Milenko Maksimović1, Radenko Knežević2
Rezime: Djeca kao najmlađi učesnisi u saobraćaju moraju usvojiti osnovno saobraćajno
obrazovanje koje ih uči kako da se ponašaju i kako da budu sigurni u saobraćaju. Saobraćajno
obrazovanje važan je dio obrazovnog sistema u cijeloj vertikali obrazovanja. Treba da podižemo
svijest najmlađih učesnika u saobraćaju kroz predavanja koja su prvi korak u prevenciji saobraćajnih
nezgoda. Djeca upoznata sa saobraćajnim propisima će biti savjesni učesnici što bi imalo direktan
uticaj na smanjenjenje saobraćajnih nezgoda.
Ključne riječi: djeca, bezbjednost, saobraćaj
Abstract: Children as the youngest participants in traffic have to aquire the basic traffic education
which learns them how to behave and to be safe in traffic. Traffic education is an important part of
educational system in the complete vertical of education. We arise the consciousness of the youngest
participants in traffic through lectures which are the first step of traffic accidents prevention.
Children informed with traffic regulations shall be the conscious participants which would have the
direct effect on reducing of traffic eccidents.
Keywords: children, safety, traffic

1.

UVOD

Oblast bezbijednosti saobraćaja predstavlja složen, specifičan sistem, koji obuhvata
više podsistema, koji su povezani direktnim i povratnim spregama i karakterišu se nizom
1
msc, Milenko Maksimović, dipl. inž. saobraćaja, profesor, JU Tehnička škola ,,Mihajlo Pupin",Račanska,bb,
Bijeljina, Bih-Republika Srpska, maksimovic.milenko@gmail.com
2
Radenko Knežević, dipl. inž. saobraćaja, inspektor za saobraćajne poslove, MUP- CJB BN, Laze Kostića,bb,
Bijeljina, Bih-R.Srpske, k.rade@telrad.net
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socioloških, socijalnih, privredno-ekonomskih, tehničkih i drugim osobinama.
Bezbijednost saobraćaja, načelno posmatrano jeste svojstvo koje odredjuje mogućnost ili
vjerovatnoću izvršenje pojedinih saobraćajnih aktivnosti bez negativnih posljedica po
život i zdravlje svih učesnika u saobraćaju, kao i bez materijalnih i drugih vrsta šteta pri
tome. Dakle, čovjek, put i vozilo, osnovni su činioci koji odredjuju bezbjednost
saobraćaja, s toga se i sistem prevencije, a i represije, kao i njihovi nosioci, moraju
razmatrati u kontekstu ova tri glavna činioca, pri tome ne zanemarujući ni druge koji
samostalno ostvaruju odredjene uticaje ili ih bliže usmjeravaju ka osnovnim činiocima.
Preventivnih mjera ima zaista mnogo. Medjutim, značajnu ulogu imaju prije svih
saobraćajno vaspitanje i obrazovanje djece, omladine i odraslih, obuka vozača motornih
vozila i vozački ispit, kontrola i regulisanje javnog saobraćaja, sredstva javnog
informisanja, auto moto savez i savez vozača, tehnička ispravnost vozila, propisi iz oblasti
bezbednosti saobraćaja i naučno istraživački rad. (Dragan Ilić, Preventivne mere, 2004:1)
Cilj ovog rada jeste da se prikaže koje mogu biti preventivne mjere da djeca kao
najmlađi učesnici budu sigurni i bezbjedniji u saobraćajnu. Svakako veliki uticaj na jednu
lokalnu zajednicu u našem primjeru opština Bijeljina, i na cjelokupno društvo su karike
izmedju LO (lokalnih uprava), obrazovnih institucija predškolskog uzrasta, škola, auto
moto saveza, vozačkih ispita itd.
U radu će mo prikazati trenutne aktivnosti koje sprovode a i koje su realizovane:
» CJB BN (Centnar javne bezbjednosti Bijeljina)
» Savjet za bezjednost saobraćaja na lokalnom nivou - grada Bijeljina
» JU Tehnička škola "Mihajlo Pupin"

2.

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA KAO GLOBALNI PROBLEM

Stradanje u saobraćajnim nezgodama je rastući globalni problem. Danas u svijetu u
saobraćajnim nezgodama smrtno strada oko 1.300.000 ljudi godišnje, a oko 50.000.000
biva povređeno (WHO, 2013). Procenjuje se da će 2020. godine u saobraćajnim
nezgodama smrtno stradati 1.900.000 ljudi, ukoliko ne budu preduzete mjere i akcije za
poboljšanje bezbjednosti saobraćaja.
Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije u saobraćajnim nezgodama najviše
stradaju mladi i siromašni. Najrazvijenije države su sedamdesetih godina 20 tog vijeka
uspjele da zaustave rastući trend i ostvare opadajući trend broja nastradalih (posebno broja
poginulih), uz uspješan razvoj društva i neprekidan rast broja registrovanih vozila i
pređene kilometraže. U istom periodu, u nerazvijenim i državama u razvoju, rastao je broj
poginulih i povrijeđenih lica u saobraćaju.
(Ten strategies for keeping children safe on the road. WHO, 2015:3)
3.

STRATEGIJA SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ZA
POVEĆANJE SIGURNOSTI DJECE U SAOBRAĆAJU

Svaki dan od posljedica saobraćajnih nezgoda smrtno strada 500 djece u svijetu. Prema
procjenama Svjetske zdravstvene organizacije saobraćajne nezgode se nalaze među prva
četiri uzroka smrtnosti djece u dobi 5-17 godina. Najviše stope smrtnosti zbog
saobraćajnih nezgoda su u slabo i srednje razvijenim državama svijeta. U saobraćajnim
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nezgodama u svijetu, djeca najviše stradaju kao pješaci (38%), zatim kao
putnici/vozači u vlastitim vozilima (36%), motociklisti (14%), biciklisti (6%) te u
svojstvu ostalih učesnika u saobraćaju (7%).
Svjetska zdravstvena organizacija izdvaja deset učinkovitih strategija/mjera za
povećanje sigurnosti djece u saobraćaju:
x
Kontrola brzine u saobraćaju
Prekomjerna ili neprimjerena brzina jedan je od najvećih rizika za nastanak
saobraćajnih nezgoda. Smatra se da prekomjerna/neprimjerena brzina doprinosi nastanku
najmanje jedne trećine saobraćajnih nezgoda u visokorazvijenim državama dok je u slabo
i srednje razvijenim državama taj udio i veći. Kako bi se smanjio broj saobraćajnih
nezgoda zbog brzine potrebno je ograničiti brzinu skladno namjeni saobraćajnica,
ograničiti brzinu do 30km/h u dijelovima saobraćaja s povećanim brojem pješaka,
koristiti kamere za brzinu, te saobraćajne znakove, saobraćajnu svjetlosnu signalizaciju i
opremu za smirivanje saobraćaja.
x
Ograničenje alkohola u saobraćaju
Rizik za nastanak saobraćajnih nezgoda je povećan i kod koncentracije alkohola od
0.04g/dl (0.4 promila) u krvi vozača.
x
Korištenje kaciga za bicikliste i motocikliste
Za djecu koja voze bicikl i/ili moped/motocikl, korištenje kaciga je najbolja mjera
zaštite od ozljeda glave. Pravilno korištenje kaciga smanjuje rizik od ozljeda glave za 69%
u biciklista svih dobi, kod motociklista za 40%, a od težih ozljeda glave za čak 70%.
x
Prijevoz djece u sjedalicama
Kako bi se smanjilo ozljeđivanje djece u vozilima, djeca trebaju biti smještena i
pravilno vezana u odgovarajućim sjedalicama skladno njihovom uzrastu, visini i težini. U
poređenju s korištenjem samo sigurnosnog pojasa za odrasle, korištenje dječijih sjedalica
smanjuje rizik od težih ozljeda prilikom saobraćajnih nezgoda za 59% djece uzrasta 47 godina.
x
Povećanje vidljivosti djece u saobraćaju
Kako bi se smanjilo stradavanje pješaka i biciklista u saobraćaju preporučuje se
nošenje svijetle odjeće, korištenje reflektirajućih materijala na odjeći, torbama i slično,
obavezna upotreba svjetala na biciklima, korištenje upaljenih svjetala na motociklima
tokom cijelog dana, te primjereno osvjetljenje saobraćajnica.
x
Poboljšanje putne infrastrukture
Prilikom izgradnje novih saobraćajnica treba voditi računa o sigurnosnim mjerama.
Isto tako postojeće saobraćajnice treba poboljšati u cilju povećanja sigurnosti svih
učesnika u saobraćaju.
x Unaprijeđenje dizajna i sigurnosnih standarda vozila
Dizajn i primjena sigurnosnih standarda pri proizvodnji vozila doprinosi povećanju
sigurnosti odraslih i djece kako u samom vozilu tako i iz van njega, primjeri redizajn
vanjskog prednjeg dijela vozila u cilju smanjenja ozljeda prilikom naleta na pješake,
zračni jastuci, ugradnja kamera.
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x
Smanjenje rizika za mlade/nove vozače
Mladi vozači su posebno rizična kategorija učesnika za stradavanje u saobraćaju.
Zbog neiskustva, češće upotrebe alkohola i/ili droga, potrebe za dokazivanjem pred
vršnjacima (brza vožnja posebno za mlađe vozače muškog pola) češće uzrokuju
saobraćajne nezgode.
x
Osiguranje zbrinjavanja djece ozlijeđene u saobraćajnim nezgodama
Unaprijeđenje hitnog medicinskog zbrinjavanja, transporta i rehabilitacije ozlijeđenih
u saobraćajnim nezgodama povećava preživljavanje i smanjenje teških posljedica kao što
je invalidnost. Potrebno je osigurati edukaciju prosvjetnih radnika i drugih koji se brinu
o djeci za primjenu osnovnih postupaka pružanja prve pomoći kod ozljeda, osigurati
primjenu savremenih metoda zbrinjavanja.
x
Nadzor djece u blizini škola
Mala djeca ne mogu potpuno procijeniti opasnosti iz okoline. Stoga roditelji i drugi
staratelji imaju važnu ulogu u podučavanju djece opasnostima saobraćaja i učenju
sigurnog ponašanja u saobraćaju. Supervizija podrazumijeva na primjer nadzor u smislu
nošenja zaštitnih kaciga djece, pravilan prijevoz djece u vozilima (u autosjedalicama) te
postavljanje protokola za sigurne zone oko škola.
4.

STRANA ISKUSTVA ZAŠTITE DJECE U SAOBRAĆAJU

Sistemi zaštite za djecu u vozilima značajno doprinose podizanju nivoa bezbjednosti
djece u saobraćaju i utiču na smanjenje posljedica saobraćajnih nezgoda. Analiza podataka
iz statističke baze podataka Volvo o saobraćajnim nezgodama, koja je obuhvatila djecu
uzrasta od 0 do 15 godina, ukazala je na visok efekat sistema zaštite djece na umanjenje
posljedica saobraćajnih nezgoda. Najveći efekat postigla su dječija sjedišta usmjerena
unazad, za djecu do 3-4 godine starosti, tako da je efekat umanjenja posljedica bio 90 %
u odnosu na situaciju prevoženja djeteta bez upotrebe sistema zaštite. Buster sjedišta za
djecu uzrasta od 4 do 10 godina imala su efekat umanjenja posljedica za 77 %.
Uzrast djeteta predstavlja ključan podatak pri izboru i načinu postavljanja dječijeg
sjedišta, a posebno za novorođenčad i malu djecu, jer glava bebe predstavlja značajan dio
mase tijela (trećina mase), pri čemu su kosti lobanje veoma fleksibilne, pa i pri malim
silama može doći do povreda glave. Opredjeljivanje za sjedišta postavljena u suprotnom
smijeru od smijera kretanja vozila na osnovu uzrasta dijeteta, omogućava bolju zaštitu za
glavu, vrat i kičmu beba.
Visina djeteta je sledeći značajan faktor pri opredjeljivanju vrste sistema zaštite za
djecu, jer prevoženje male (niske) djece, samo uz upotrebu sigurnosnog pojasa (bez buster
sjedišta) može dovesti do ozbiljnih posljedica. Naime, dio pojasa koji bi trebalo da se
nalazi u visini karličnog dijela dijeteta, pomjera se ka stomaku, što pri sudaru može
rezultovati ozbiljnim unutrašnjim povredama u abdominalnom dijelu. Masa dijeteta
predstavlja faktor koji nije u direktnoj vezi sa izborom vrste sistema zaštite za djecu, kakav
je slučaj sa uzrastom i visinom djeteta.
Propisima u Srbiji definisan je izbor sistema zaštite za djecu u vozilima na osnovu
uzrasta djeteta, pri čemu propisima nije eksplicitno navedeno da dijete mora biti prevoženo
isključivo u sjedištu koje odgovara masi djeteta, već samo da sjedišta moraju biti
postavljena u vozilu u skladu sa preporukama proizvođača. U Srbiji visina dijeteta nije
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definisna kao uslov za upotrebu sistema zaštite za djecu, pri čemu u Mađarskoj i Ontario
i visina djeteta predstavlja jedan od uslova za upotrebu sigurnosnog pojasa kao jedinog
sistema zaštite pri prevoženju u vozilu.
Hrvatska je počela sprovoditi program ,,Jumicar,, koji obuhvata multimedijalno
predavanje o saobraćajnim pravilima, uticaj učesnika u saobraćaju, dok se praktični dio
sastoji od samostalne vožnje uz nadzor i asistenciju. Na taj način djeca mogu iskusiti
funkcionisanje saobraćaja, značaj semafora, saobraćajnih znakova. Program je nastao u
Finskoj prije dvadeset godina, primjenjuje se u većini eropskih zemalja a poslednje tri
godine u Hrvatskoj u Osnovnim školama.
Činjenica da Republika Srpska nije jedina zemlja koja se susreće sa problemima
bezbjednosti saobraćaja može da joj bude od koristi, jer su mnoge druge zemlje već
razradile i provjerile sredstva i interventne aktivnosti i identifikovale najuspješnije sisteme
za suzbijanje ovog problema.
5.

ZAŠTITA DJECE U SAOBRAĆAJU U BIH-REPUBLIKA SRSPKA

Nastavni proces je dobro osmišljena, planska, dugoročna aktivnost, koja za cilj ima
vaspitanje, obrazovanje i formiranje ličnosti. Od mnoštva faktora uzročnika saobraćajnih
nezgoda, ljudski faktor (ličnost) je najčešći uzrok nastanka saobraćajnih nezgoda.
Ministarstva za obrazovanje su dužna da predlože programe iz oblasti vaspitanja i
obrazovanja učenika u saobraćaju, a koji su zasnovani na rezultatima istraživanja iz
različitih oblasti, koja se bave problematiku sigurnosti u saobraćaju.
U Osnovnim školama, mladji razredi stiču može se reći minimum potrebnih znanja iz
oblasti bezbjednosti saobraćaja kroz izučavanje predmeta priroda i društvo, a u starijim
razredima u okviru predmeta tehničko obrazovanje, što je imajući u vidu razvoj saobraćaja
veoma oskudno.
Nastavne procese trebalo bi započeti kroz osnovno obrazovanje a potom nastaviti u
srednjim školama u cilju jednog kontinuiteta, kako se ne bi gubila jedna cjelina u vaspitnoobrazovnom procesu, koja bi trebala da prati tokove razvoja saobraćaja. Razloga za to ima
i time bi trebali da se pozabave tvorci nastavnih planova i programa. Istovremeno ovim
pitanjima odgovarajuću pažnju potrebno je da posvete ne samo škole, već i sve druge
djelatnosti strukovnih i stručnih službi, kao i društva u celini.
Republika Srpska je još uvijek u ranoj fazi razvoja bezbjednosti saobraćaja na
putevima, a osnovne mogućnosti, aktivnosti i sredstva još uvijek nisu dostupni ključnim
subjektima niti postojećem sistemu u Republici Srpskoj. Agencija za bezbjednost
saobraćaja Republike Srpske (ABS) i Savjet za bezbjednost saobraćaja (SBS) će biti
nadležni za ukupnu koordinaciju, praćenje i podršku primjeni programa bezbjednosti
saobraćaja na putevima u Republici Srpskoj. Savjeti za bezbjednost saobraćaja jedinica
lokalne samouprave (Lokalni SBS) nadgledaće razvoj i primjenu relevantnih programa za
bezbjednost saobraćaja na putevima na lokalnom nivou.
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6.

PREVENTIVNO-REPRESIVNE MJERE SA CILJEM POVEĆANJA
BEZBJEDNOSTI DJECE ŠKOLSKOG UZRASTA CJB BN

Preventivno-represivne mjere koje sprovodi policija odnosi se na djecu u zonama
škola. Nastoje se spriječiti događanje saobraćajnih nezgoda sa učešćem djece u zonama
škola i na trasama kretanja od kuće do škole i obrnuto u periodu trajanja školske nastave.
Aktivnosti koje policija sprovodi dijeli se u tri faze:
I Faza se izvodi u periodu od 15.08. do 01.09. u toku svake godine;
II Faza se izvodi tokom cijelog mjeseca septembra a po potrebi i duže;
III Faza se izvodi u periodu od 01.09. do 15.09. a po potrebi i duže.
U I Fazi koja se realizuje u periodu od 15.08. do 01.09. policijski službenici
snimaju stanje putne infrastrukture:
» Stanje kolovoza,
» Postojanje adekvatne i dovoljne vertikalne signalizacije,
» Potrebno je izraditi posebne objekte na putu u cilju smanjenja brzine.
Ove aktivnosti se sprovode u saradnji sa nadležnim putnim službama grada Bijeljina.
Nakon snimanja putne infrastrukture sačinjava se opširna informacija koja se proslijeđuje
nadležnim putnim službama na realizaciju.
U II fazo koja se realizuje tokom mjeseca septembra a po potrebi i duže realizuju se sledeće
aktivnosti:
» obavljanje razgovora sa direktorima i pedagozima svih OŠ i SŠC sa ciljem
evidentiranja aktuelnih problema kao i definsanje određenih saobraćajnih rješenja za
površine unutar i oko zone škola,
» definisanje najbezbjednijih trasa za kretanje pješaka školskog uzrasta od kuće do škole
obrnuto,
» angažovanje policijskih službenika u zonama škola i na trasama kretanja (sa ciljem
obezbjeđenja bezbjednosti djece pri kretanju do škole i pri prelasku kolovoza).
» Evidentiranje saobraćajnih prekršaja „odnos vozač-pješak“ ( ne propuštanje pješaka
na pješačkom prelazu, nepropisna,nebezbjedna i neprilagođena brzina,zaustavljanje i
parkiranje vozila u zonama škola, ne poštovanje svetlosnih saobraćajnih znakova na
semaforu itd).
» Analiza provedenih aktivnosti
U III fazi koja se realizuje u periodu od 01.09. do 15.09 realizuju se sledeće aktivnosti:
- Edukacija učenika od 1-5 razreda OŠ na temu bezbjedno učešće pješaka i biciklista
školskog uzrasta u saobraćaju;
- Edukacija se izvodi u svim OŠ na području grada Bijeljine.
7.

PREVENTIVNE MJERE ZA POBOLJŠANJE BEZBJEDNOSTI DJECE U
SAOBRAĆAJU OD STRANE JU TEHNIČKE ŠKOLE ,,MIHAJLO PUPIN"

Javna ustanova Tehnička škola ,,Mihajlo Pupin" Bijeljina, ustanova za srednje stručno
i tehničko obrazovanje. Škola koja ima četiri zanimanja sa više strukovnih smjerova a to
su: elektotenika, mašinstvo i obrada metala,saobraćaj i šumarstvo i obrada drveta.
Nekoliko godina u nazad postoji saobraćajna sekcija koju vode profesori saobraćajnog
smijera-drumski saobraćaj i čiji je cilj povećanje svijesti saobraćajne kulture, uz
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poštovanje saobraćajnih propisa i pravila. Nastavnicima čiji je cilj da na lokanom nivou
nešto preduzmu povodom bezbjednosti djece na teritoriji opštine Bijeljine dio svog
doprinosa pokazuju u više navrata kroz kampanje i akcije saobraćajne sekcije ove škole.
Kampanje koje su preduzete su samoinicijativno uz podršku uprave škole, i podijeljene
su u dvije faze:
Prva faza predstavlja rad sekcije u prostorijama škole.
Druga faza predstavlja rad učenika i nastavnika kroz posjetu drugih vaspitnoobrazovnih institucija koje rade sa djecom počev od vrtića pa do srednjih škola.
Prava faza obuhvata predavanja od strane nastavnika saobraćajnog smijera učenicima
koji su se dobrovoljno prijavili u saobraćajne sekcije. Nastavnici formiraju grupe učenika
i timove za rad. Kroz monološko dijaloške razgovore i predavanja učenicima ukazuju na
važnost bezbjednosti saobraćaja, nastoje im ukazati na greške a i posledice ne poštovanja
saobraćajnih propisa i pravila. Kroz razne primjere žele im skrenuti pažnju da je čovjek
najbitniji fakor u bezbjednosti i da mi možemo upravljati bezbjednošću u saobraćaju ako
smo pravilno usvojili norme ponašanja u saobraćaju.
Druga faza obuhvata posjetu vrtićima na teritoriji grada Bijeljine i posjetu svim
srednjim školama koje se nalaze u gradu Bijeljina. Tako da drugu fazu možemo podijeliti
na dvije radne aktivnostni rad sa djecom predškolskog uzrasta i nižih razreda Osnovnih
škola i rad sa učenicima završnih srednjih razreda.
Cilj rada kroz predavanja i kampanje ,, Djeca u saobraćaju" i ,, Pazimo u saobraćaju"
jeste da se djeci predškolskog uzrasta i nižih razreda Osnovnih škola kroz predavanja
približi pravilno učešće u saobraćaju kao pješaka, bicilliste, putnika. Da se ukaže na
pravilan način i bezbjedano učešće u saobraćaju.
Kampanje ,, Klik čuva glavu" obuhvata učenike koji su napunili 18 godina, koji će u
skorijoj budućnosti postati mladi vozači početnici. Nastoji im se ukazati na opasnosti koje
mogu prouzrokovati saobraćajne nezgode ako ne poštuju saobraćajne propise i pravila, i
važnost njih kao vozača tj. glavnog učesnika u saobraćaju. Kroz kampanje im se ukazuje
na važnost korišćenja sigurnosnog pojasa, zatim kako alkohol utiče na vozače itd.
Rad nastavnika i učenika saobraćajnog smijera nastoji da kroz predavanja o saobraćaju
ukaže da pozitivnim djelovanjem na najmlađu populaciju učesnika možemo spriječiti
saobraćajne nezgode, a i pozitivno uticati na svijest djece kao učesnika u saobraćaju.
8.

PREVENTIVNE MJERE ZA POBOLJŠANJE BEZBJEDNOSTI DJECE U
SAOBRAĆAJU OD STRANE LOKALNE UPRAVE GRADA BIJELJINE

Ranjivi učesnici u saobraćaju su: djeca, pješaci, motociklisti, biciklisti, starija lica, te
lica sa invaliditetom. Na primjer, djeca na putu do škole često moraju da prelaze put sa
gustim saobraćajem, bez pješačkog ostrva, dok pješaci često moraju da hodaju uz put, jer
ne postoji staza predviđena za njih, a brzina vozila je često prevelika prilikom prolaska
kroz naseljena mjesta ili sela uz glavne putne pravce.
Na teritoriji grada Bijeljne formiran je savjet za bezbjednost na lokanom nivou, i
prihvaćeno skupštinskom većinom gdje bi trebali koordinisati i sarađivati sa MUP-om
Bijeljina. Nakon aktivnosti CJB BN i njihovim mjerama prevencije ukazali su na nekoliko
kritičnih mjesta na teritoriji grada a gdje su direktno bili ugroženi najmlađi učesnici-djeca
u saobraćaju. Lokalna uprava grada Bijeljina je imala sluha za problem prelaska djece
preko kolovoza u blizini jedne Osnovne škole gdje je velika frekfrtentnost vozila.
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Pomenuti problem su riješili postavljanjem semafora za pješake, čime su direktno zaštitili
djecu od nepotrebnih pretrčavanja preko kolovoza mimo pješačkog semafora.
Neophodno je da savjet za bezdjednost na lokalnom nivou ima koordinaciju i saradnju sa
više institucija koja su direktno povezana sa bezbjednošću saobraćaja na teritoriji grada.
Sve nedostatke počev od saobraćajne infrastrukture, vertikalne i horizontalne
signalizacije, saobraćajne opreme itd. koje direktno utiču na bezbjednost saobraćaja trebali
bi se sukcesivno rešavati i otklonjati postojeće nedostatke.
9.

ZAKLJUČAK

Preventivnih mjera ima zaista mnogo. Medjutim, značajnu ulogu imaju prije svih
saobraćajno vaspitanje i obrazovanje djece, omladine i odraslih, obuka vozača motornih
vozila i vozački ispit, kontrola i regulisanje javnog saobraćaja. Moramo shvatiti da kroz
vaspitno obrazovanje u saobraćaju sa pozitivnim i ispravnim stavovima možemo dobiti
pozitivne i savjesne učesnike, vozače, u saobraćaju. Pored policije koja svojim
aktivnostima utiče na smanjenje saobraćajnih nezgoda vidjeli smo da je uključena i
lokalna uprava grada Bijeljine kao i nastavnici i učenici saobraćajnog smijera JU Tehničke
škole "Mihajlo Pupin". Vidimo da na teritoriji grada Bijeljna postoji sluh da se pokuša
promijeniti svijest kod najmlađe populacije učesnika u sabraćaju i da se poboljša
bezbjednost saobraćaja.
Predlozi preventivnih mjera zaštite djece na teritoriji grada:
x Ojačati saradnju izmedju Lokalne uprave-škola-Centra javne bezbjednosti
Bijeljina.
x Stalne akcije kroz predavanja i kampanje o bezbjednosti saobraćaja ne samo
na nivou grada nego da se posjete sve Osnovne škole na teritoriji opštine
Bijeljine.
x Povećati saradnju Savjeta na lokalnom nivou sa Agenencijom za bezbjednost
saobraćaja.
x
Povećati saradnju lokalne uprave sa Ministarstvom saobraćaja i veza,
Ministarstvom prosvete i kulture, Auto moto savezom, Zavodom za
obrazovanje odraslih i drugim institucijama koje su u direktnoj vezi sa
učenicima, kandidatima za polaganje vozačkih ispita,vozačima.
x Stalno prisustvo policajaca u zonama škola i na nepreglednim
saobraćajnicama jer djeca nisu dovoljno iskusna da bi mogli procjeniti opasnu
situaciju.
x Nastojati poboljšati svjetlosnu saobraćajnu signalizaciju saobraćajnica da
nema kvarova i isključenja rada signalizacija jer su djeca i vozači navikli na
signalizaciju na nekim saobraćajnicama, automatskim prestankom rada
izazivamo pometnju kod djece što može izazvati nebezbjedan prelazak preko
ulica.
x Postavljanjem saobraćajnog znaka ,, Zona smirenog saobraćaja" u blizini
svake škole.
x Šarene zebre za sigurnost djece u saobraćaju (u blizini škola pješački prelazi
u duginim bojama trebao bi doprinjeti bezbjednost djece u saobraćaju) i
x Na kraju manje važno izgradnja sigurnih autobuskih stajališta (na mjestima
gdje ih nema).
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Možemo zaključiti da svi činioci koji mogu uticati na bezbjednost saobraćaja na
teritoriji grada Bijeljine trebaju povećati osjećaj lične odgovornosti i da svi zajedno
pomognemo djeci tako što će mo biti tolerantni, ispravljati njihove greške i ne dopustiti
da bilo ko strada u našem gradu.
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ПРИМЕНА МОБИЛНОГ ЛАСЕРСКОГ СКЕНИРАЊА У ЦИЉУ
КОНТРОЛЕ СТАЊА И ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ
КОРИШЋЕЊА САОБРАЋАЈНИЦА
APPLICATION OF MOBILE LASER SCANNING FOR CONTROLLING
CONDITION AND INCREASING SAFETY OF USAGE OF
TRANSPORT INFRASTRUCTURE NETWORK
Маријана Петковић1, Тоша Нинков2, Владимир Булатовић3, Игор Сабадош4
Резиме: Саобраћајна инфраструктура је од посебног значаја на регионалном и националном
нивоу. За потребе редовне контроле и повећања безбедности путева и железница, као и
саобраћајница постављених на нестабилном терену, могуће је применити геодетску методу
мобилног ласерског скенирања за снимање терена и саобраћајница. Мобилно терестричко
скенирање је новија технологија која комбинује ласерски скенер, глобални навигациони
систем и инерцијалну јединицу на мобилној платформи за добијање тачних и прецизних
геопросторних података. У раду су приказане могућности примене мобилног ласерског
скенирања саобраћајница у циљу мапирања и израде 3Д модела који омогућавају бољи приказ
стања саобраћајница.
Кључне речи: мобилно ласерско скенирање, тунел, путеви, саобраћајна инфраструктура.
Abstract: Transport infrastructure is of particular importance at regional and national level. For the
purposes of regular check-ups and increase of the safety of roads and railways, and roads set on
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unstable terrain, it is possible to apply geodetic method of surveying with mobile laser scanning to
capture the terrain and roads. Mobile terrestrial scanning is a newer technology that combines the
use of a laser scanner, a global navigation satellite system, and an inertial measurement unit on a
mobile platform to produce accurate and precise geospatial data. This paper presents possible
applications of mobile laser scanning of roads for the purpose of mapping and creating 3D models
that enable overview of the state of the road.
Keywords: mobile laser scanning, tunnel, roads, transport infrastructure

1.

УВОД

ЛИДАР (Laser Imaging Detection and Ranging) представља актуелну савремену
технологију прикупљања просторних информација. Ласерско скенирање је брз
метод прикупљања неколико милиона 3Д тачака неког просторног објекта.
Ласерско скенирање се дели на статичко и мобилно ласерско скенирање. Статичко
ласерско скенирање се врши када је ласерски скенер непомичан током снимања, а
када је скенер повезан на покретну платформу врши се мобилно ласерско
скенирање. У оквиру мобилног ласерског скенирања треба направити разлику
између ласерског скенирања из ваздуха и терестричког ласерског скенирања. Код
ласерског скенирања из ваздуха скенер се поставља на летећу платформу као што је
авион или хеликоптер. Док се код терестричког ласерског скенирања монтирање
скенера врши на возила попут аутомобила или пловила. У последње време се
појавила могућност монтирања скенера на беспилотне летелице УАВ (Unmanned
Aerial Vehicle) (Ingensand, 2006; Нинков et al, 2014). Развојем ових технологија је
остварен револуционарни напредак у прикупљању просторних података на
неприступачном терену.
Примене ласерског скенирања су разноврсне, од археологије, архитектуре,
грађевинарства, саобраћаја, до снимања клизишта за потребе геодинамичких
испитивања. На основу прикупљених података могу се креирати дигитални модел
терена (ДМТ) или дигитални модел површи (ДМП). Ласерско скенирање из ваздуха
се често користи за снимање коридора саобраћајница и сличних лонгитудалних
објеката. 3Д ласерско скенирање је посебно погодна метода за снимање изграђених
саобраћајница (аутопутева, мостова, тунела) и индустријских постројења (топлана,
трафо станица, рафинерија) јер се ласерски скенер може користити без заустављања
промета или прекидања производног процеса (Gosliga et al, 2006).
Ласерским скенирањем се врши прикупљање потпунијег и ефикаснијег сета
података него традиционалним методама премера. Овакви системи су стекли
популарност у моделовању и процени саобраћајница за потребе утврђивања
безбедности саобраћајница, јер садрже високи ниво детаљности информација, као
што су боја и текстура.
ЛИДАР систем се постави на возило и током вожње врши се снимање
аутопутева, путева у насељеним и ненасељеним местима, пруга итд... Систем
бележи саобраћајне знакове, ознаке на путу, семафоре, улично осветљење,
далеководе, дрвеће, друге улице, као и мале објекте попут пукотина и рупа на путу
у виду 3Д облака. Из прикупљеног облака тачака се екстрактују 3Д геопросторни
подаци о саобраћајницама.
У раду је представљена могућност коришћења мобилног ласерског скенирања за
прикупљање података корисних при креирању информационог система за
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саобраћајнице у циљу повећања безбедности саобраћајница. У првом делу ће бити
представљена ЛИДАР технологија и њене основе, а у другом ће бити приказана
примена ове технологије и њене предности за добијање информација о
саобраћајницама.
2.

ТЕХНОЛОГИЈА ЛАСЕРСКОГ СКЕНИРАЊА

Техника ласерског скенирања има предност у односу на друге технике премера
јер је детаљнија и бржа, односно ласерским скенирањем се прикупља огроман број
тачака са високом тачношћу у релативно кратком временском периоду.
ЛИДАР је систем које чине следеће технологије:
x Ласерско скенирање,
x ГПС позиционирање,
x Инерцијална јединица (ИМУ),
x Дигитална фотографија.
ЛИДАР се заснива на веома једноставном принципу мерења. Скенер емитује
импулсе високе фреквенције који се рефлектују од површи назад до инструмента.
Огледало унутар ласерског трансмитера се помера ротирајући управно на правац
летања чиме се омогућује мерење у ширем појасу. Време протекло од емисије до
повратка сваког импулса и угао отклона од вертикалне осе инструмента се користе
за одређивање релативне позиције сваке мерене тачке. Апсолутна позиција сензора
се одређује ГПС-ом сваке секунде, док ИМУ обезбеђује оријентацију. Подаци
ласерског скенирања се комбинују са позицијом скенера и оријентацијом да би се
добила тродимензионална координата ласерског зрака на површи терена (Нинков et
al, 2013; Luhmann, 2006).
Ласерски скенер представља инструмент који као резултат скенирања даје скуп
3Д тачака, који се назива облак тачака. За сваку тачку везује се податак у виду три
просторне координате и додатна информација о интензитету повратног зрачења која
представља четврту димензију податка.

Слика 1. Ласерски скенер Riegl VUX-1 монтиран на а) авиону б) аутомобилу
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Тачност одређивања просторних координата тачака креће се од 2 до 3 mm код
стационарних мерења, док се код кинематичких мерења из ваздуха може постићи
тачност и до 5 mm (Нинков et al, 2014).
Један од ласерских скенера који обезбеђује инжењерску тачност (1-2 cm) је Riegl
VUX-1 који се може инсталирати на УАВ (беспилотне летелице) или ултра лаки
авион, хеликоптер или било које друго превозно средство. Поред ласерског скенера
систем чини ИМУ јединица, ГПС пријемник и 36.2 MP камера и/или 2 косе камере
од по 24.6 MP (слика 2).
2.1.

Терестричко мобилно ласерско скенирање

Мобилно ласерско скенирање из возила у покрету представља актуелну
савремену технологију прикупљања просторних информација. Прикупљање велике
количине геопросторних података овом технологијом, веома је корисно када су у
питању линијски објекти, као што су путни коридори.
У односу на авионско ласерско скенирање, мобилно скенирање је јефтиније и
прилагодљивије специфичним потребама задатка. Како је релативно мала
удаљеност од скенера до објекта приликом мобилног ласерског скенирања
омогућено је снимање профила на малој раздаљини и креирање облака тачака
високе просторне резолуције. При брзини мањој од 40 km/h размак између профила
је свега неколико центиметара. Цео систем је интегрисан са ИМУ јединицом, ГНСС
антеном, RGB и NIR камерама, као и код скенирања из ваздуха.
2.2.

Мобилно ласерско скенирање из ваздуха

Премер ЛИДАР-ом се врши из покрета монтирањем система на покретну
платформу. Монтирањем на летелицу добија се систем погодан за скенирање
коридора и слабо приступачних терена из ваздуха, као и за пројектовање
саобраћајница и контролу клизишта. За потребе пројектовања саобраћајница
добијају се модели терена, изолиније, информације о конфигурацији терена и др.
Технологија се заснива на мерењу три различита податка. Позиције сензора
одређује се фазним ГПС мерењима у режиму релативне кинематике. Одређивање
оријентације врши се употребом инерцијалне мерне јединице, док ласерски скенер,
који емитује импулсе зраке високе фреквенције, чини трећу компоненту. Као
резултат ласерског скенирања, брзинама и до 150 km/h, се добија 3Д облак тачака
са RGB моделом боја рефлектујуће површине (слика 2). На основу ових података
може се креирати ДМТ, ДМП и 3Д топографски план са тачношћу од 1 cm. За 3Д
моделовање коридора обраслих вегетацијом користе се мулти пулсни ласерски
скенери који стандардно имају до 10 повратних сигнала. Специјализованим
програмима може се вршити класификација облака тачака које припадају вегетацију
и њиховом елиминацијом добија се ДТМ високе тачности.
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Слика 2. Геореференцирани облаци тачака велике густине слични виртуелној
стварности

3.

ПРИМЕНА ТЕХНОЛОГИЈЕ ЛАСЕРСКОГ СКЕНИРАЊА ЗА ПОТРЕБЕ
СНИМАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА

Подаци добијени ЛИДАР технологијом могу имати вишеструку примену. Из
једног пролаза мобилног ласерског скенера могуће је добити информацију о стању
саобраћајница, могућим одронима, сигнализацији, рупама и пукотинама на путу,
коловозној конструкцији и многих других информација на основу којих је могуће
формирање свеобухватног информационог система значајног за повећавање
безбедности у саобраћају. ЛИДАР представља корисну технологију и за праћење
пукотина у тунелу, померања клизишта у циљу превентивног деловања и
спречавања несрећа већих размера. Технологија ласерског скенирања такође налази
примену и при моделовању саобраћајних незгода.
Мобилни ласерски скенер монтиран на возилу бележи готово све видљиво
човековом оку у виду 3Д геопросторних података о путевима и могуће је једним
снимањем прикупити велики број информација. Многи аутори су дискутовали о
могућности коришћења облака тачака за прикупљање информација о
саобраћајницама, као што су површински слој, коловозне конструкције, саобраћајна
сигнализације и др (Duffell and Rudrum, 2005; Williams et al, 2013; Landa and
Prochazka 2014). Ове информације су корисне за формирања детаљног, прецизног и
поузданог информационог система и на основу њих је могуће пронаћи осетљива и
проблематична места у саобраћају и омогућити правовремено реаговање.
Подаци о самој коловозној конструкцији и карактеристичним линијама
саобраћајница код новијих путева су углавном доступни, међутим код старијих
путева они су често недоступни или неупотребљиви за процену и реконструкцију.
Ови подаци се могу добити релативно брзо. Обрадом податка се добијају подужни,
попречни профили, разни прорачуни на основу којих се може извршити контрола и
добити неопходни подаци који могу помоћи у одлучивању о потреби за извршењем
рехабилитације или рестаурације неке деонице пута. На слици 3 је приказан снимак
дела аутопута и надвожњака са приказом трасе и терена.
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Слика 3. Продукт снимања коловозне конструкције надвожњака и аутопута

Мобилно ласерско скенирање може бити кориштено за детекцију пукотина и
хоризонталне сигнализације, рефлектујућих и светлећих ознака (Слика 4).
Хоризонтална сигнализација је од велике важности за систем управљања
саобраћајницама и има битну улогу у давању смерница и информација свим
учесницима у саобраћају. Поред самог квалитета саобраћајнице, хоризонтална
сигнализација је такође од великог значаја за спречавање незгода.

Слика 4. Екстракција хоризонталне и вертикалне сигнализације
(Guan et al, 2014;Sairam et al, 2016)

Вертикална сигнализација и добра осветљеност представљају још један битан
елемент саобраћајне инфраструктуре чију је детекцију и процену стања могуће
урадити након снимања ЛИДАР-ом. Често је у насељеним местима велики број
несрећа узрокован због одсуства хоризонталне и вертикалне сигнализација, па је
пожељно у информационом систему саобраћајница имати и податке о њиховим
локацијама ради лакшег допуне, одржавања и контроле.
Још једна предност ЛИДАР технологије је могућност детекције клизишта испод
вегетације. Снимање се врши мултипулсним скенером и даљом обрадом у
специјализованим софтверима је могуће уклонити вегетацију и добити ДМТ.
Креирање ДМТ-а из сета података се врши применом комплексних алгоритама који
врше класификацију тачака у три категорије: тачке на Земљиној површини, објекту
или вегетацији. Како се ради о мултипулсном принципу скенирања емитовани зрак
може имати вишеструку рефлексију што узрокује да одређена тачка има исте
координате, али различиту висину.
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Тачке које су класификоване као тачке које припадају терену чине ДМТ из кога
могу се детектовати клизишта геоморфолошком анализом структура (слика 5).
Такође из 2 лидарска мерења упоређивањем профила је могуће добити вредности
померања терена/ тела клизишта кроз време и спречити угрожавање саобраћаја.
Овај принцип може бити од велике користи при детекцији нестабилних делова стена
или терена, као и спречавању саобраћајних незгода насталих због одрона (Јурић et
al, 2016). Не постоји бржа и ефикаснија метода од мулти пулсног ласерског
скенирања.

Слика 5. Приказ клизишта испод вегетације

На слици 6 је приказан облак тачака добијен снимањем ласерским скенирањем
саобраћајнице са возила. Компјутерском обрадом облака тачака могуће је
генерисати попречне профиле на карактеристичним местима пута, пруге или
тунела. Понављањем мерења могуће пратити промене у геометрији тунелске цеви и
спречити хаварије и угрожавање учесника у саобраћају.

Слика 6. Продукти снимања за потребе контроле саобраћајница и тунела

Примена технологије мобилног ласерског скенирања у тунелима омогућује
контролу компактности зидова тунела и праћење ширења пукотина у њима, у циљу
предикције обрушавања свода тунела. Ако се узме у обзир чињеница да се радови
изводе без ометања осталих учесника у саобраћају приказана метода још више
добија на значају. Облак тачака омогућава добијање различитих информација и
приказа, што се може видети на слици 7.
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Слика 7. Облак тачака једног тунела са приказом векторизованог садржаја

Приказана технологија је веома ефикасна и код одређивања пројеката изведеног
стања за потребе њихове реконструкције. Обрадом облака тачака могућа је
центиметарски тачна екстракција геометрије саобраћајнице, као идентификација и
квантификација оштећења на коловозној површини (слика 8).

Слика 8. Облак тачака једне кружне кривине

На слици 9 је приказана могућност идентификације и мерења величине
колотрага на коловозу. Сви напред наведени подаци се прикупљају мобилним
системима, без ометања осталих учесника у саобраћају и обезбеђују много
параметара који утичу на квалитет пројектовање и реализацију решења везаних за
безбедност саобраћаја.

Слика 9. Облак тачака са идентификованим колотраговима саобраћајнице

Мобилним ласерским скенирањем је могуће знатно скратити процесе
пројектовања и допринети квалитету произведених пројекта. Конвенционалне
методе прикупљања података и израде 3Д модела терена као основе за компјутерско
пројектовање саобраћајница садрже вишеструко мање података у односу на 3Д
моделе урађене обрадом облака тачака.
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Презентовање оваквих података може се вршити на више начина што
корисницима омогућава комплетан увид у њихов положај и конструкцију. На сл. 10
приказан је један од могућих облика 3Д подлога које се обезбеђују као основе
пројеката.

Слика 10. Продукт ласерског снимања за потребе пројектовања коридора

Технологију мобилног ласерског скенирања неке саобраћајне
полиције
(Аустрија, Швајцарска) користе за 3Д моделовање локација саобраћајних незгода.
Хеликоптер са мобилним ласерским скенером долети до места саобраћајне незгоде
у веома кратком року, изврши ласерско скенирање шире локације за неколико
минута и омогућава полицији да организује померања оштећених возила са
саобраћајних трака. Технологија омогућава мапирање читавог подручја незгоде са
одређивањем позиције сваког учесника у незгоди са центиметарском тачношћу, што
обезбеђује непристрасну анализу догађаја, брже и прецизније откривање њеног
узрока и евентуално утврђивању криваца.
4.

ЗАКЉУЧАК

Путеви имају кључну улогу у свакодневном животу људи у свим земљама, јер
спајају људе пословно и приватно, повезују мале и велике градове, урбане и руралне
заједнице, као и суседне земље како би се омогућило безбедно кретање робе, људи
и услуга. Да би се одржала безбедност на путу потребно је вршити редовну контролу
саобраћајница. Документација о путевима не обухвата само геометрију пута
(ширина траке, број трака, пад...), већ и окружење (хоризонтална и вертикална
сигнализација, пукотине, одрони, улице...). Ови подаци су значајни за одржавање
саобраћајне инфраструктуре, рехабилитацију и реконструкцију путева, мостова и
тунела, организацију, планирање путева и паркинга, као и за успостављање нове
законске регулативе у циљу повећања безбедности у саобраћају.
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У страним земљама ЛИДАР технологија је постала стандард за снимање
саобраћајница јер се показала као ефикасна, детаљна, прецизна, исплатива и сигурна
метода прикупљања великог броја различитих информација о саобраћајној
инфраструктури. Због својих многобројних предности, приказаних у различитим
академским чланцима и у пракси, ЛИДАР технологија се све више користи за
креирање информационог система саобраћајница.
Предлог будућих радова би била сарадња саобраћајних и геодетских инжењера
при креирању конкретног информационог система базираног на подацима
добијеним ласерским скенирањем и екстракцијом битних елемената саобраћајне
инфраструктуре. На основу овакве базе података била би омогућена одлична
контрола саобраћајница, као и детекција проблематичних деоница пута,
правовремено реаговање и спречавање саобраћајних незгода.
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UTICAJ SISTEMA ZA DETEKCIJU SAOBRAĆAJNIH PREKRŠAJA NA
PONAŠANJE VOZAČA
INFLUENCE OF THE SYSTEM FOR TRAFFIC VIOLATION
DETECTION ON BEHAVIOR OF DRIVERS
Maja Anucojić1, Katarina Pantelić2, Dejan Ćiprovski3
Rezime: Sistem za detekciju saobraćajnih prekršaja registruje neovlašćenu vožnju žutom trakom,
prekoračenje dozvoljene brzine i prolazak vozila kroz crveno svetlo semafora. Analizirani su efekti
primene sistema koji su instalirani u Beogradu 2011. godine i u Valjevu 2014. godine. U ovom radu
korišćeni su rezultati ankete sprovedene među učesnicima u saobraćaju, prevashodno vozačima, kao
i podaci o detektovanim prekršajima na jednom od sistema od početka njegove eksploatacije do
danas. Obe metode pokazuju da prisustvo ovih sistema pozitivno utiče prvenstveno na ponašanje
vozača, a samim tim i na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.
Ključne reči: saobraćajni prekršaj, prepoznavanje registracione oznake, ANPR, ograničenje brzine
Abstract: System for detection of traffic violations identifies unauthorized use of traffic lane
dedicated for public transport, exceeding speed limit and running a red light. Effects of the systems
implemented in Belgrade (since 2011), and Valjevo (since 2014) are analyzed. In this paper, the
results of the survey that was conducted among participants in traffic (mostly drivers) were used, as
well as data about detected violations on one of the systems from the beginning of exploitation until
present time. Both methods show that the presence of these systems has positive influence on
drivers’ behavior, as well as on the safety of all traffic participants.
Keywords: traffic violations, number plate recognition, ANPR, speed limit
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1.

UVOD

Sistem za detekciju saobraćajnih prekršaja vrši prepoznavanje vozila putem detekcije
i čitanja registarskih oznaka (Automatic Number Plate Recognation – ANPR). Povezan je
sa MUP-ovom bazom podataka registrovanih vozila, koja omogućava identifikaciju i
sankcionisanje prekršilaca i kao takav predstavlja važan element u sferi saobraćaja.
Na teritoriji grada Beograda postoje tri tipa prekršaja koji se detektuju preko ovog
sistema: prekoračenje brzine (Speed Violation – SV), prolazak vozila kroz crveno svetlo
semafora (Red Light Violation – RLV) i neovlašćeno korišćenje saobraćajne trake
rezervisane za specijalne vrste vozila (tzv. žuta traka). S druge strane, u Valjevu se vrši
evidentiranje dve vrste prekršaja, i to prekoračenja brzine i prolaska vozila kroz crveno
svetlo semafora.
Prednost ovakvih sistema je kontinuirano evidentiranje prekršaja koje je istovremeno
u potpunosti automatizovano. Takođe, pored podataka o vozilima koja su načinila
prekršaj, beleži se i podatak o ukupnom broju vozila koja su prošla na predmetnoj lokaciji
(broj tranzita). Upravo ove karakteristike sistema omogućavaju efikasnije praćenje i
potpuniju i tačniju analizu broja prekršaja.
Poglavlje Metodologija opisuje metode korišćene u ovom radu – anketu o ponašanju
vozača u odnosu na sisteme za detekciju prekršaja i analizu podataka generisanih u okviru
jednog ovakvog sistema. Poglavlje Rezultati sadrži pregled i analizu ankete i podataka iz
sistema. U poglavlju Zaključak iznet je konačan stav o uticaju predmetnih sistema, kao i
predlozi u pravcu daljeg povećanja bezbednosti u saobraćaju. U Prilogu je dat obrazac
Ankete o uticaju ANPR sistema na ponašanje vozača.
2.

METODOLOGIJA

Za analizu ponašanja vozača korišćene su dve različite metode. Prva je anonimna
anketa sprovedena među građanima Srbije (prvenstveno vozačima).
U okviru Ankete o uticaju ANPR sistema na ponašanje vozača učesnicima je
postavljeno sedamnaest pitanja. Ova pitanja mogu se podeliti u četiri različite grupe:
x osnovni podaci – mesto stanovanja, starosna dob i vozački staž;
x poznavanje tematike – poznavanje lokacija i vrste prekršaja;
x ponašanje u zavisnosti od postojanja predmetnog sistema;
x mišljenja i predlozi u vezi sa sistemom.
Pored mišljenja samih učesnika u saobraćaju, prvenstveno vozača, analizirana je i
„druga strana“, odnosno konkretni pokazatelji kao što su podaci o prekršajima. Zato je kao
druga metoda korišćena analiza podataka sistema za detekciju prekršaja na teritoriji grada
Valjeva (dobijenih na uvid od strane Odeljenja saobraćajne policije PU Valjevo).
Osnovne komponente sistema na kontrolnoj lokaciji su set kamera (kolor kamera i
kamera sa infracrvenim iluminatorom), merač brzine (radar) i računar odgovarajućih
performansi. Ovaj set opreme vrši obradu slika raspoznajući tablice na vozilu, detektuje
prekršaj ako ga je bilo, memoriše podatke i šalje informaciju u kontrolni centar na dalju
obradu. Sam kontrolni centar opremljen je određenim brojem radnih stanica na kojima se
vrši obrada dobijenih podataka. Softver u centru omogućava:
x prikaz svih ANPR lokacija na digitalnoj mapi grada,
x prikaz video snimaka vozila, registarskih tablica, vremena i mesta prepoznavanja,
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x skladištenje podataka u bazu radi buduće analize i preduzimanje mera,
x pretraživanje baze podataka i poređenje sa „crnom“ listom vozila (nestala vozila,
ukradena vozila i dr.).
Imajući u vidu aktuelnost sistema i kooperativnost predstavnika Ministarstva
unutrašnjih poslova u Valjevu, za analizu je izabran sistem za detekciju prekršaja u
Valjevu.
Ovaj sistem počeo je sa eksploatacijom oktobra 2014. godine. U prvoj fazi pušteno je
deset lokacija za detekciju prolazaka vozila kroz crveno svetlo semafora, koje pokrivaju
sva četiri prilaza raskrsnice ulica Sinđelićeva i Karađorđeva. U septembru 2016. pušteno
je još šest lokacija za detekciju prekoračenja brzine instaliranih na prilazima Valjevu.
Cilj uporedne analize podataka o prekršajima za svaki od pokrivenih pravaca je bio da
se utvrdi da li postoji razlika u broju prekršaja zavisno od smera kretanja vozila, trake
kojom se vozila kreću, podatka da li je vozač iz Valjeva ili ne, kao i kako se ovaj broj
menja u zavisnosti od dužine eksploatacije sistema.
Podaci obuhvataju informacije o ukupnom broju prolazaka vozila (tranzita) i broja
prekršaja za datu poziciju na dnevnom nivou. Takođe, analizirano je i ponašanja lokalnih
vozača i vozača izvan predmetnog područja. Kao osnovni parametar za analizu uzet je
odnos prekršaja prema ukupnom broju tranzita na svih 16 pozicija, za svaki mesec od
početka eksploatacije predmetnih pozicija (izražen u procentima). Za neke pozicije rađena
je zajednička analiza s obzirom na to da se radi o istom prilazu raskrsnici.
3.

REZULTATI

3.1.

Rezultati Ankete o uticaju ANPR sistema na ponašanje vozača

Na Anketu o uticaju ANPR sistema na ponašanje vozača odazvalo se 100 građana.
Struktura učesnika ankete u pogledu mesta stanovanja, godišta i vozačkog staža
prikazana je na grafikonima.
Godište

Gradovi iz kojih su učesnici ankete

18 - 25

Beograd

2%
2% 2% 5%
4%

Niš

12%

5% 5% 3%
33%

Novi Sad
Valjevo

85%

Pančevo

26 - 35

2%
5% 3%

Da, aktivni sam vozač

stariji od 65
Koliko dugo posedujete vozačku
dozvolu?
2% 2%
18%

Da, vozim povremeno
90%

Da, ali ne vozim

46 - 55
56 - 65

42%

Ostali
Da li imate položen vozački ispit?

36 - 45

78%

Ne

0 - 1 godine
2 - 5 godina
6 - 10 godina
preko 10 godina

Slika 1. Struktura učesnika ankete
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Na pitanja koja se tiču poznavanja sistema za detekciju prekršaja odgovori su sledeći:
Da li ste upoznati sa lokacijama kamera za
evidenciju prekršaja?
Da, sa svim lokacijama

6% 1%

Da, znam za nekoliko

26%

Ne

67%

Bez odgovora

Da li ste upoznati koje se sve vrste
prekršaja evidentiraju?
Da, znam koju vrstu
prekršaja svaka pojedinačna
kamera evidentira.
15%
30%
Da, ali nisam siguran/na
55%
Ne

Kako ste došli do podataka o kamerama (lokacija i vrsta prekršaja)?
Na drugi način
10%

Prolaskom kroz
predmetne raskrsnice
15%

Putem sredstava
javnog informisanja
(novine, televizija)
11%

Bez odgovora
2%

Putem interneta
19%

U razgovoru sa
drugim licima
43%

Slika 2. Pokazatelji poznavanja sistema za detekciju prekršaja
Kad putujete u drugi grad, da li se
unapred informišete o postojanju sličnog
sistema?
1%

16%

Da
Ponekad

83%

Ne

Da li izbegavate raskrsnice sa postavljenim
sistemom za evidenciju prekršaja?

Ne
izbegavam
87%

Da, ako je
to
jednostavno
izvodljivo
13%

Da li koristite žutu traku u terminima kada je
njeno korišćenje dozvoljeno, a na
datoj lokaciji postoji kamera za evidenciju
prekršaja?
Ponekad,
Bez
Da
ali
odgovora
28% izbegavam
1%
takve
situacije
18%
Nikada
53%
Da li imate evidentiran prekršaj od strane ovog
sistema?
Ne
8% 3% 1%

88%

Da, za korišćenje žute
trake
Da, za prekoračenje
brzine
Bez odgovora

Slika 3. Pokazatelji ponašanja učesnika u saobraćaju

Svi oni koji nisu odgovorili sa „da“ na pitanje o korišćenju žute trake u dozvoljenim
terminima, kao obrazloženje uglavnom su naveli da ne znaju za mogućnost ovakve
upotrebe žute trake, a nešto manji broj njih naveo je nepoverenje u pouzdanost postojećeg
sistema za detekciju.
Na pitanje o tome da li je sistem uticao na njihovo ponašanje u saobraćaju 65%
anketiranih smatra da se ovaj uticaj najviše ogleda u nečinjenju prekršaja koji se detektuju
na datoj lokaciji, a 35% anketiranih odgovorilo je da nije uticao ni na koji način.
Poslednja grupa pitanja odnosi se na mišljenje anketiranih o ovom sistemu.
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Da li smatrate da je potrebno povećati broj
lokacija i kamera?
23%

3%

Da

Da li smatrate da ovaj sistem doprinosi
bezbednosti u saobraćaju?
13%

7%

Da
Delimično

Ne
74%

Bez odgovora

80%

Ne

Slika 4. Pokazatelji mišljenja anketiranih o sistemu za detekciju prekršaja

Od primedbi na postojeće lokacije najviše ih je bilo za detekciju vožnje „žutom
trakom“ kod Beogradskog sajma u pravcu prema Banovom Brdu u Beogradu (17
anketiranih), a kao razlog navodi se nedovoljan prostor za bezbedno uključivanje u
saobraćaj. Takođe su postojale primedbe na lokaciju u ulici Omladinskih brigada u
Beogradu za koju se smatra da bi bila efikasnija za detekciju prolazaka vozila kroz crveno
svetlo semafora, nego za prekoračenje brzine kakva joj je trenutna namena.
Kao predlozi za nove lokacije u Beogradu se pominju ulica Kneza Miloša, Bulevar
kralja Aleksandra, Požeška (žuta traka), stari novosadski autoput, ugao Bulevara kralja
Aleksandra i Ustaničke, deo autoputa kroz Beograd, raskrsnica Tošin bunar i Pariske
komune, dok se kao neka opšta mesta pominju škole i obdaništa.
Velika većina anketiranih smatra da su i pre ove vrste kontrole bili savesni vozači, a
da ih je sistem dodatno naterao da prekršaje kao što su prekoračenje brzine i neovlašćena
upotreba žute trake, koje su nekad činili, svedu na nulu. Jedna grupa anketiranih je
zabrinuta da je pažnja vozača više usmerena na praćenje brzinomera, nego na dešavanja u
saobraćaju. Neki opet smatraju da ovi sistemi nemaju uticaj na ponašanje vozača u celini,
već samo na onim lokacijama gde su sistemi postavljeni. Postoji i mišljenje da oni
prouzrokuju veći broj naglih kočenja i otud predlog da bi ih trebalo blagovremeno i vidno
obeležiti.
3.2.

Analiza podataka sistema za detekciju prekršaja

Analiza lokacija sa sistemom za detekciju prolazaka vozila kroz crveno svetlo
semafora
Kao što je već napomenuto, sistem za kontrolu prolazaka vozila kroz crveno svetlo
semafora u Valjevu nalazi se na raskrsnici ulica Sinđelićeva i Karađorđeva. Raskrsnica je
pravilnog četvorokrakog oblika i opremljena je ovim sistemom na sva četiri kraka (sever,
jug, istok i zapad).
Sa grafikona se može videti da je najveći procenat prekršaja registrovan u toku prvih
meseci nakon puštanja sistema u rad. Interesantan je podatak da je u prva 3 meseca
eksploatacije sistema, veći procenat detektovanih prekršaja vozila sa valjevskim
registarskim oznakama u odnosnu na ostale registarske oznake. Nakon početna 3 meseca,
taj procenat se menja, odnosno više prekršaja je detektovano od strane vozila čije
registarske oznake nisu valjevske. Primetni su i procentualni skokovi u prekršajima u toku
perioda godišnjih odmora i to uglavnom za vozila čije registarske oznake nisu valjevske,
što ukazuje na priliv vozača iz ostalih gradova koji nisu upoznati sa postojanjem sistema
za detekciju prekršaja.
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1 - „Sinđelićeva - sever“
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(Valjevo)
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% prekršaja
(ukupno)
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2 - „Sinđelićeva - jug“
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0,000%
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(ukupno)

Slika 5. Prilazi „Sinđelićeva sever/jug“ – Procenat prekršaja na mesečnom nivou (prolazak vozila
kroz crveno svetlo semafora)

„Sinđelićeva – sever“: Severni pravac Sinđelićeve ulice se sastoji od 2 trake (desno
skretanje i mešovita za pravo-levo kretanje). Za period ispitivanja od 24 meseca ukupan
procenat prekršaja na ovom prilazu se smanjio za 76%.
„Sinđelićeva – jug“: Južni pravac Sinđelićeve ulice se sastoji od 2 trake (desno
skretanje i mešovita za pravo-levo kretanje). Za period od 24 meseca, ukupan procenat
prekršaja na ovom prilazu smanjio se za 93%.
3 - „Karađorđeva - istok“
0,300%

% prekršaja
(Valjevo)

0,200%

% prekršaja
(ostali)

0,100%

% prekršaja
(ukupno)
okt-16
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jul-16

avg-16

jun-16

apr-16

maj-16

mar-16

jan-16

feb-16

dec-15

okt-15

nov-15

sep-15

jul-15

avg-15

jun-15

apr-15

maj-15

feb-15

mar-15

jan-15

nov-14
0,300%

dec -14

0,000%

4 - „Karađorđeva - zapad“
% prekršaja
(Valjevo)
% prekršaja
(ostali)
% prekršaja
(ukupno)

0,200%
0,100%
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apr-15
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avg-16
sep-16
okt-16

0,000%

Slika 6. Prilazi „Karađorđeva istok/zapad“ – Procenat prekršaja na mesečnom nivou (prolazak
vozila kroz crveno svetlo semafora)
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„Karađorđeva – istok“: Istočni pravac Karađorđeve ulice sastoji se od 2 trake
(mešovito pravo-desno kretanje i levo skretanje). Postoji trend opadanja u procentu
prekršaja, ali ne toliko izražen kao u oba pravca Sinđelićeve ulice. Za period ispitivanja
od 24 meseca ukupan procenat prekršaja na ovom prilazu se smanjio za 73%.
„Karađorđeva – zapad“: Zapadni pravac Karađorđeve ulice čine 2 trake (mešovito
pravo-desno kretanje i levo skretanje). Ukupan procenat prekršaja na ovom prilazu za 24
meseca smanjio se za 64%.
Analiza lokacija sa sistemom za detekciju prekoračenja brzine
„Majora Ilića – smer ka Valjevu“ i „Majora Ilića – smer ka Loznici“: Vozači sa
valjevskim registarskim oznakama su u toku prvog meseca rada sistema procentualno
pravili više prekršaja u smeru ka Valjevu u odnosu na smer ka Loznici, ali je ta razlika
veoma mala. U preostala 3 meseca veći procenat prekršaja je pravljen u smeru ka Loznici.
Vozači sa ostalim registarskim oznakama su u toku sva 4 meseca pravili veći procenat
prekršaja u smeru ka Loznici u odnosu na smer ka Valjevu.
Uporednom analizom ove dve lokacije dolazi se do zaključka da vozači neopreznije
voze na izlazu iz grada. Dalje vidimo, da se procenat ukupnih prekršaja za 4 meseca
smanjio za čak 94% u smeru ka Valjevu, dok za smer ka Loznici taj procenat iznosi 89%.
Uočljiv je i značajan pad u procentu ukupnih prekršaja između prvog i drugog meseca
rada sistema. U smeru ka Valjevu procenat prekršaja je smanjen za 90%, dok je u smeru
ka Loznici procenat prekršaja smanjen za 82%.
5 - „Majora Ilića - smer ka Valjevu/smer ka Loznici“
12,000%

ka Valjevu (Valjevo)

10,000%

ka Valjevu (ostali)
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6,000%

ka Loznici (Valjevo)

4,000%

ka Loznici (ostali)

2,000%

ka Loznici (ukupno)

0,000%
sep-16

okt-16

nov-16

dec-16

Slika 7. Pravac Majora Ilića, smerovi ka Valjevu i Loznici – Procenat prekršaja na mesečnom
nivou (prekoračenje brzine)

Sve ovo ukazuje na to da su se vozači vrlo brzo upoznali sa sistemom na ovom pravcu
i znatno smanjili procenat prekršaja za vrlo kratko vreme, a samim tim i povećali
bezbednost saobraćaja.
„Vojvode Mišića – smer ka Valjevu“ i „Vojvode Mišića - smer ka Šapcu“: Za ove
dve lokacije, situacija je slična kao za prethodne dve u ulici Majora Ilića.
Procenat prekršaja u smeru ka Valjevu za 4 meseca smanjio se za čak 97%, dok u
smeru ka Šapcu razlika iznosi 84%. Najznačajniji pad u procentu prekršaja zabeležen je u
toku prva dva meseca rada sistema (smer ka Valjevu 89%, smer ka Šapcu 74%).
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6 - „Vojvode Mišića - smer ka Valjevu/smer ka Šapcu“
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Slika 8. Pravac Vojvode Mišića, smerovi ka Valjevu i Šapcu – Procenat prekršaja na mesečnom
nivou (prekoračenje brzine)

„Vladike Nikolaja – srednja traka“ i „Vladike Nikolaja – leva traka“: Ove dve
lokacije su specifične jer pokrivaju dve trake u istom smeru (ka Valjevu).
Na lokaciji „Vladike Nikolaja – srednja traka“, vozači sa nevaljevskim registarskim
oznakama su u toku prvog meseca rada sistema pravili značajno veći procenat prekršaja u
odnosu na vozila sa valjevskim registarskim oznakama. Procenat pada prekršaja vozila sa
valjevskim registarskim oznakama na ovoj lokaciji je 96% za 4 meseca, dok je taj procenat
za vozila sa ostalim registarskim oznakama 91%. Primetan je i znatan pad u ukupnom
procentu prekršaja za prva dva meseca rada sistema i on iznosi 79%.
Na lokaciji „Vladike Nikolaja – leva traka“, u toku prvog meseca rada sistema obe
grupe vozača pravile su veliki procenat prekršaja. Procenat pada prekršaja vozila sa
valjevskim registarskim oznakama na ovoj lokaciji je 96% za 4 meseca, dok je taj procenat
za vozila sa ostalim registarskim oznakama 86%. Značajan je i pad u ukupnom procentu
prekršaja za prva dva meseca rada sistema na lokaciji i on iznosi 81%.
I na kraju, ukupan procenat prekršaja je znatno veći u levoj traci u odnosu na srednju,
što je i logično s obzirom na to da ona pokriva levu (brzu) traku i njom se vozila kreću
većom brzinom u odnosu na drugu traku.
7 - „Vladike Nikolaja - srednja traka/leva traka“
30,000%
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20,000%
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Slika 9. Lokacije u Vladike Nikolaja (srednja i leva traka) – Procenat prekršaja na mesečnom
nivou (prekoračenje brzine)
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4.

ZAKLJUČAK

Imajući u vidu gore navedene rezultate može se zaključiti da sistemi za detekciju
saobraćajnih prekršaja imaju pozitivan uticaj na ponašanje vozača. To se pre svega ogleda
u većem poštovanju saobraćajnih propisa, prvenstveno vezanih za vrstu prekršaja koji se
detektuju. Ovaj uticaj svakako je najveći na područjima gde su predmetni sistemi
instalirani, ali se širi i na ostala područja.
Zajedničko za sve lokacije koje evidentiraju prolazak vozila kroz crveno svetlo
semafora jeste da je u prva tri meseca eksploatacije procenat prekršaja „domaćih“ vozača
(vozači sa lokalnim registarskim oznakama) veći u odnosu na ostale. Nakon ovog perioda,
iako postoji opšti trend opadanja prekršaja, procenat prekršaja domaćih vozača postaje
manji u poređenju sa ostalima i tako ostaje za ceo period istraživanja. Verovatno
objašnjenje za ovakvo ponašanje jeste činjenica da su lokalni vozači postali upoznati sa
postojanjem i radom ovog sistema tokom ovog perioda. Međutim, iako bi možda bilo za
očekivati, ovaj trend procenta prekršaja nije stalno opadajući već ima svoje periodične
maksimume, koji se javljaju približno na svaka tri meseca. U većini slučajeva, ti
maksimumi se poklapaju sa periodom praznika i godišnjih odmora.
Sistemi za detekciju prekoračenja brzine pokazali su se kao efikasni s obzirom na to
da podaci o prekršajima ukazuju na to da njihov procenat počinje naglo da se smanjuje
već u prva dva do tri meseca, a ovaj trend se nastavlja i tokom dalje eksploatacije.
Dalja implementacija sistema može dovesti do još većeg poštovanja saobraćajnih
propisa vezanih za vrstu prekršaja koji se ovde sankcionišu. Ipak treba dodati i ono što su
naveli neki od učesnika ankete, a to je da bi za opštu bezbednost u saobraćaju pored
prioritetnog sankcionisanja prekršaja, trebalo i dalje raditi na opštem podizanju nivoa
vozačke kulture.
5.

ZAHVALNOST NA POMOĆI

Autori rada se zahvaljuju Odeljenju saobraćajne policije uprave u Valjevu,
prvenstveno načelniku Odeljenja gospodinu Predragu Radosavljeviću na omogućenom
uvidu u podatke iz sistema za automatsku detekciju saobraćajnih prekršaja.
6.
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7.

PRILOG
Anketa o uticaju sistema za detekciju saobraćajnih prekršaja na ponašanje učesnika u saobraćaju
1.

Grad u kojem živite ____________________________

2.

Godište

3.

□ ispod 18

□ 18–25

□ 46–55

□ 56–65

□ preko 65 godina

□ Da, vozim povremeno

□ Da, ali ne vozim

□ Ne

Koliko dugo posedujete vozačku dozvolu?
□ 0–1 godine

5.

□ 36–45

Da li imate položen vozački ispit?
□ Da, aktivan sam vozač

4.

□ 26–35

□ 2–5 godina

□ 6–10 godina

□ preko 10 godina

Da li ste upoznati sa lokacijama kamera za evidenciju prekršaja?
□ Da, sa svim lokacijama □ Da, znam za nekoliko □ Ne

6.

Da li ste upoznati koje se sve vrste prekršaja evidentiraju?
□ Da i znam koju vrstu prekršaja svaka pojedinačna kamera evidentira

7.

□ U razgovoru sa drugim licima

□ Putem interneta

□ Prolaskom kroz predmetne raskrsnice

□ Ostalo: ___________________

8.

Da li imate primedbe na neku lokaciju? ________________________________________

9.

Da li smatrate da je potrebno povećati broj lokacija i kamera?

10.

Da li imate predlog za novu lokaciju? ________________________________________

11.

15.

□ Ne, nikada

□ Da, ako je to jednostavno izvodljivo

□ Ne izbegavam

Da li koristite žutu traku u terminima kada je njeno korišćenje dozvoljeno, a na datoj lokaciji postoji kamera za
evidenciju prekršaja?
□ Da

14.

□ Ne

Da li izbegavate raskrsnice sa postavljenim sistemom za evidenciju prekršaja?
□ Uvek

13.

□ Da

Kad putujete u drugi grad, da li se unapred informišete o postojanju sličnog sistema?
□ Da, uvek □ Ponekad

12.

□ Ne

Kako ste došli do podataka o kamerama (lokacija i vrsta prekršaja)?
□ Putem sredstava javnog informisanja (novine, televizija)

□ Ponekad, ali izbegavam takve situacije

□ Nikada

Ako je odgovor na prethodno pitanje „ponekad“ ili „nikada“, molimo da navedete razlog
_________________________________
Da li imate evidentiran prekršaj od strane ovog sistema?
□ Ne

□ Da, za korišćenje žute trake □ Da, za prekoračenje brzine

□ Da, za prolazak na crveno svetlo

16.

Da li smatrate da ovaj sistem doprinosi bezbednosti u saobraćaju?____________________________________

17.

Da li smatrate da je sistem za evidenciju prekršaja uticao na Vaše ponašanje u saobraćaju? Ako jeste, molimo
Vas da objasnite na koji način. ________________________________________

18.

Komentar _______________________________________

Slika 10. Obrazac ankete
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АНАЛИЗА СТАЊА И ПРОБЛЕМА САОБРАЋАЈНОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА И
ОСНОВНИМ ШКОЛАМА - СТУДИЈА ПРИМЕРА ГО САВСКИ
ВЕНАЦ
ANALYSIS OF THE SITUATION AND PROBLEMS OF TRAFFIC
EDUCATION IN PRESCHOOL INSTITUTIONS AND PRIMARY
SCHOOLS - CITY MUNICIPALITY SAVSKI VENAC
Александар Дујановић1, Филип Филиповић2, Зоран Коцић3
Резиме: Систем квалитетног саобраћајног образовања и васпитања деце у Републици Србији,
још увек је у фази зачећа. Такав систем васпитања проузроковао је да се у Србији, СОВ-ом
највише баве сами родитељи који су углавном слабо едуковани да пруже стручну помоћ свом
детету. Дете је на тај начин недовољно припремљено и бива изложено опасностима које
саобраћај свакодневно носи са собом. За рад са децом потребан је стручни рад наставног
особља са циљем учвршћивања постојећих и формирањем нових - исправних ставова, знања,
понашања и вештина за безбедно учешће деце у саобраћају. Градска општина Савски венац
препознавши значај безбедности деце у саобраћају одлучила је да направи студију "Анализа
стања и проблема саобраћајног образовања и васпитања у предшколским установама и
основним школама". Заштита деце у саобраћају представља једну од кључних области рада у
сваком друштву, а посебно у градовима и локалним самоуправама.
Кључне речи: безбедност деце, саобраћајне незгоде, саобраћајно образовање и васпитање
Abstract: The system of quality traffic education of children in the Republic of Serbia, it is still at
the stage of conception. Such a system of education has caused that in Serbia, traffic education and
upbringing most concerned with their own parents, who are generally poorly educated to provide
expert assistance to the child. The child is thus insufficiently prepared and is being exposed to the
1
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Венац, Кнеза Милоша 69, 11000 Београд, Србија, dujanovica@savskivenac.rs
2 Филип Филиповић, мастер инж. саобраћаја, пројектни инжењер - сарадник, Саобраћајни факултет,
Војводе Степе 305, 11000 Београд, Србија, filip.filipovic@bslz.org
3
Зоран Коцић, дипл. менаџер безбедности, заменик председнице општине, Општина Савски Венац,
Кнеза Милоша 69, 11000 Београд, Србија, kocicz@savskivenac.rs
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dangers of traffic every day brings. To work with children need the professional work of teachers
with the aim of strengthening the existing and establishing new - correct attitudes, knowledge,
behavior and skills for safe participation of children in traffic. City Municipality Savski venac
recognizing the importance of children's safety in traffic has decided to make a study "Analysis of
the situation and problems of traffic education in preschools and elementary schools." The protection
of children in traffic is one of the key areas of work in any society, especially in the cities and local
governments.
Keywords: child safety, traffic accidents, traffic education

1.

УВОД

Заштита деце у саобраћају представља једну од кључних области рада у сваком
друштву, а посебно у градовима и локалним самоуправама. Деца су различито
угрожена у саобраћају према годинама старости. У ''раном'' детињству (до десете
године живота) деца углавном учествују у пратњи родитеља или старатеља. Након
десете године живота деца почињу углавном самостално да учествују као пешаци
или бициклисти. Отуда, као последица повећане мобилности и њиховог неискуства
учествовања у саобраћају, код деце старије од десет година долази до значајног
повећања ризика. Искуства из најразвијенијих земаља показују да се само
системским, научним приступом може остварити трајно и одрживо смањивање
страдања деце у саобраћају. Значајан корак у овом процесу је промена ставова особа
укључених у процес саобраћајног образовања деце.
Ако се посматрају водећи узрочници смртног страдања становништва према
годинама старости, Светска Здравствена Организација наводи да су у 2004. години,
саобраћајне незгоде биле водећи узрок смртног страдања становника старости 15–
29 година (WHO, 2009). Код деце, старости 5–14 година, саобраћајне незгоде су у
2004. години биле на другом месту водећих узрочника смртног страдања
становника.
Деца су различито угрожена у саобраћају у зависности од земље у којој живе.
Деца која живе у неразвијеним и средње развијеним земљама имају 60% већи ризик
да смртно страдају од последица саобраћајне незгоде у поређењу са децом која живе
у развијеним земљама (WHO, 2008).
За дефинисање кључних фактора настанка опасних ситуација у саобраћају са
учешћем деце неопходно је разумевање понашања деце.
Понашање деце је врло често непредвидиво и зависи од разних фактора. Грешке
које праве деца у саобраћају условљене су ограниченим способностима примања
више информација, немогућности правилне процене брзине и удаљености возила,
прецењивањем својих могућности, неретко је присутно и међусобно доказивање и
такмичење између деце ко ће брже претрчати коловоз испред возила и слично. Деца
често греше и у процени времена потребног за прелазак улице, при чему на њихово
понашање утиче много различитих фактора.
Физичке карактеристике деце узраста основне школе, крхке телесне
конституције, ''мале'' висине, уз карактеристике понашања, представљају сталну
опасност за возаче у смислу изненадне и неочекиване појаве детета на коловозу,
у којима возачи немају могућност избегавања изненадно створене опасне ситуације.
Безбедност деце у саобраћају у великој мери зависи од осталих ученика у
саобраћају. Наиме, с обзиром да деца у саобраћају најчешће учествују као рањиви
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ученици, то су деца у великој мери изложена ''утицајима'' осталих учесника
саобраћаја. Отуда, као основна идеја заштите деце у саобраћају се намеће
раздвајање кретања деце од моторизованог саобраћаја, уз посебне услове саобраћаја
на местима повећаног конфликта моторизованог саобраћаја и деце као учесника у
саобраћају.
Савремен концепт заштите деце у саобраћају подразумева концепт
прилагођавања саобраћајног окружења потребама деце. Развијене земље су
схватиле то и напустиле концепт прилагођавања детета саобраћајном окружењу. На
основу искуства развијених земаља, главни правци деловања заштите деце у
саобраћају су усмерени на посебно уређење зона у којима деца у већем броју
учествују у саобраћају, односно регулисање кретања моторних возила на начин
прихватљив деци.
Пројекат, између осталог, обухвата:
x семинар унапређења саобраћајног образовања и васпитања руководиоца
саобраћајног образовања деце из основних школа и предшколских
установа са општине Савски Венац;
x семинар унапређења саобраћајног образовања и васпитања учитеља
основних школа и васпитача у предшколским установама;
x по једну радионицу за децу од првог до четвртог разреда у шест
основних и једној специјалној школи
x предлог основног садржаја саобраћајног образовања и васпитања са
предлозима за њихову имплементацију у настави у основним школама
и предшколским установама на територији општине Савски Венац;
x анализу саобраћајних незгода са учешћем деце у на општини Савски
Венац;
x анализу ставова деце, наставника и родитеља у циљу разумевања
проблема угрожености деце у саобраћају на општини Савски Венац;
x анализу типичних ситуација у којима страдају деца пешаци са
предлогом мера у зависности од ситуације и израду мапе саобраћајних
незгода са учешћем деце на општини Савски Венац,
x предлог концепта унапређења знања, ставова и понашања деце у
саобраћају, у складу са постојећим ограничењима и могућностима.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Како би се детаљно сагледало стање безбедности саобраћаја деце на територији
општине Савски Венац (СФ, 2015), извршена је:
Анализа стања и проблема страдања деце у саобраћају на територији
општине Савски Венац. У оквиру ове анализе сагледан је број саобраћајних
незгода и последица у периоду од 2009-2014. године, где је анализа вршена према
узрасту деце, временска анализа, анализа према тежини последица, својства учешћа.
Такође израчунат је и поређен Јавни ризик страдања деце (ЈР), са свим општинама
у Србији и просеком за Србију. Поред коначних исхода, анализирани су индикатори
који се односе на коришћење заштитних система код деце, индикатори безбедности
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саобраћаја које се односе на брзине, као и општи преглед вредности осталих
индикатора понашања пешака и возача према општинама у Београду.
Истраживање ставова о безбедности саобраћаја на општини Савски Венац.
У овом истраживању извршено је утврђивање ставова и нивоа знања деце трећег и
четвртог разреда у 7 основних школа са подручја општине Савски Венац.
Анкетирање је реализовано на посредан начин, дељењем анкетних образаца
ученицима, чији је задатак био да у року од 10 минута, пре почетка радионице,
одговоре на постављених 10 питања. У анкети је учествовало 88 деце. Такође,
анкетирано је и 142 родитеља/старатеља, 54 учитеља/наставника.
Анализа стања и проблема саобраћајног образовања и васпитања у
предшколским установама и основним школама. У овом истраживању
анализирано је истраживање предвиђених планова саобраћајног образовања и
васпитања и тематских целина које обрађују тему саобраћај, а са друге стране,
испитана је практична реализација СОВ у предшколској установи Пчелица. Такође,
разматран је предвиђени план СОВ који се спроводи у основним школама и
практична реализација наставних планова у три основне школе.
Анализа безбедности саобраћаја у основним школама, са дефинисаним
мерама за унапређење безбедности саобраћаја. Критеријуми за одабир
објективно опасних локација у зони школе је да буде испуњен најмање једна од
следећих критеријума: локација на којој се догодило две или више саобраћајних
незгода са учешћем деце. Са друге стране критеријум за селекцију опасних локација
на основу субјективне оцене наставника/учитеља, јесте препознато место повећаног
ризика за учешће деце у саобраћају. Трећи део ове анализе представља обилазак и
уочавање проблема безбедности деце у саобраћају.
Анализа наставних планова нижих разреда основне школе, са предлозима
за унапређење у погледу броја часова, тема, игара и активности за децу. За
узраст од првог до четвртог разреда основне школе, анализиран је програм по
предметима, а затим је дат предлог унапређења у погледу броја часова, тема, игара
и активности за децу свих узраста понаособ.
Анализа потреба и могућности унапређења саобраћајног образовања деце
са посебним потребама. На територији Општине Савски Венац, се налази једна
школа намењена деци са посебним потребама и то је основна школа „Антон Скала“.
Анализиран је предвиђени план СОВ и практична реализација наставних планова у
школи за децу са посебним потребама.
3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Анализа стања и проблема страдања деце у саобраћају на територији
општине Савски Венац.
У односу на остале општине у Београду, већа мобилност становника, већи број
дневних кретања становника и значајан број транзитних токова су веома
специфични за општину Савски Венац (БСЛЗ, 2016). Свакако, то директно утиче на
изложеност у саобраћају, што је повезано са већим бројем саобраћајних незгода, а
самим тим већим броје деце учесника саобраћајних незгода. У том смислу,
евентуално се може објаснити чињеница да је јавни ризик страдања деце у
саобраћају на територији општине Савски Венац највећи.
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На територији општине Савски Венац деца ређе страдају као возачи, што се може
објаснити мањем коришћењу бицикала. Зато су деца у општини Савски Венац
најугроженија као путници у возилу, а затим као пешаци. Наиме, на територији
општине Савски Венац изражено је коришћење путничких аутомобила за превоз
деце, посебно у условима путовања кућа-школа и слично.
Структура деце учесника саобраћајних незгода у општини Савски Венац,
показује да деца узраста 8-9 година имају највећи ризик да учествују у саобраћајној
незгоди.
Деца на територији општине Савски Венац су најугроженија у саобраћају током
априла месеца. Детаљна анализа учешћа деце у саобраћајним незгодама на
територији општине Савски Венац је показала да су током априла месеца посебно
угрожена деца пешаци.
Најризичнији дан у недељи за учешће деце у саобраћајним незгодама је недеља,
и то посебно за децу узраста шест и девет година. Посматрано за децу пешаке на
територији општине Савски Венац, најризичнији дан за учешће у саобраћајној
незгоди је петак. Најтеже последице саобраћајних незгода деца у општини Савски
Венац такође трпе петком.
Током дана, најризичнији период за учешће деце у саобраћајним незгодама је
око 16 сати, и то посебно за децу узраста четири године. Резултати спроведених
анализа су показали да је за ''најризичнију'' децу узраста осам година, критичан
период за учешће у саобраћајној незгоди око 9 часова, у коме је трећина деце узраста
осам година учестовала у незгодама. Поред наведеног периода, за децу узраста осам
година, повећан ризик за учешће у незгодама постоји и око 18 часова. Са друге
стране, за децу пешаке најризичнији период за повређивање је око 12-13 часова, што
се може објаснити повећаним бројем кретања деце пешака у том периоду дана.
Уопштено посматрано, ''старија'' деца у узрасту након осме године имају већи
ризик за учешће у саобраћајним незгода након 16 часова, док деца старости до осам
година имају повећан ризик учешћа у саобраћајним незгодама у јутарњим или
периодима око поднева.
На територији општине Савски Венац, деца су најугроженија 25. и 15. дана у
месецу. Резултати спроведених анализа су показали да је 25. дан у месецу
најризичнији за учешће деце старости 12 година у саобраћајној незгоди. За децу
пешаке, најризичнији дани у месецу за учешће у саобраћајној незгоди су 12. и 23. у
месецу.
Истраживање ставова о безбедности саобраћаја на општини Савски Венац.
Анализа ставова учитеља/наставника указује да је око 40% испитаних
учитеља/наставника учествовао на семинару унапређења саобраћајног образовања
и васпитања. Највећи број њих ради у просеку од 6-10 година (27%).
Када је у питању анализа спровођења СОВ, „Физичко васпитање“ и „Свет око
нас“ су препознати као предмети са највећим бројем часова посвећених СОВ (14,
односно 13). Учитељи/наставници активности изван школе, као што су излети,
посета музеја, позоришта и других установа, користе како би приказали правилно
понашање у саобраћају, а као литературу у настави углавном користе утемељене
програме саобраћајног образовања и васпитања, уз примену интернета као
савременог медија. Као потребу, значајан број наставника је изразио потребу за
постојањем полигона за реализацију СОВ у оквиру школског дворишта. Такође,
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учитељи и наставници немају јединствен уџбеник или извор података за
реализацију СОВ.
Резултати овог дела истраживања показала су да постоји потреба за већом
узајамном сарадњом родитеља и учитеља/наставника кроз већи број разговора о
проблемима безбедности деце у саобраћају, равномерно распоређено током целе
школске године. Као највећу подршку у програму СОВ-а деце, учитељи и
наставници препознају најпре управу школе, затим родитеље, а у најмањој мери
саобраћајну полицију. Око 20% испитаних учитељица сматра да су ученици
оспособљени за самостално кретање од куће до школе у другом разреду, а 75% њих
сматра да је зона школе прилагођена деци, 13% да није прилагођена. Као
најзначајније за безбедност деце учитељи и наставници сматрају да је важна
прилагођеност зоне школе ученицима, а затим појачану активност полиције и
сарадња између родитеља, наставника, а на последњем месту разговор са
родитељима.
На основу анкете родитеља/старатеља, изводи се закључак да око 30% деце
прелази пешачки прелаз од куће до школе, као и да 37% деце прелази пешачки
прелаз у улици са густим саобраћајем, а око 40% пешачки регулисан светлосним
сигналима.
С обзиром на то да се највећи број деце на путу од куће до школе креће пешице
(49%) и путничким возилом, довожењем од стране родитеља, на основу ових
резултата се могу планирати мере за унапређење СОВ. Са једне стране основне
правце унапређења безбедности деце треба усмеравати првенствено на програме
примене техничко-регулативних мера на путањама кретања деце, унапређења СОВ
деце, као и контролу паркирања и динамичког саобраћаја од стране саобраћајне
полиције. Око 35% деце се до школе превози аутомобилом, па правци унапређења
безбедности саобраћаја треба да буду усмерени на употребу система заштите за
децу у возилима. Испитани родитељи сматрају да су деца безбеднија у саобраћају у
окружењу места становања, односно када су у близини родитеља, па 74% родитеља
води своје дете у школу.
Истраживање је показало да родитељи немају одговарајућа знања која је
потребно пренети деци и научити из безбедном понашању у саобраћају, што указује
на потребу додатне едукације родитеља. Са друге стране, имајући у виду
различитост знања и искуства родитеља, потреба додатне едукације родитеља
постоји, нарочито у погледу превожења деце у возилу.
Анализа ставова и знања ученика 3 и 4 разреда, генерални закључак јесте да деца
нису у потпуности упућена на потребу коришћења седишта за децу код старијег
узраста, односно „бустер“ седиште. Скоро петина анкетиране деце нема
одговарајуће понашање приликом превожења у возилу. Директан утицај на оваква
небезбедна понашања имају родитељи, па је у складу са тим неопходно одређене
мере спроводити над родитељима. Имајући у виду велики проценат погрешних
одговора о томе шта треба радити у случају појаве црвеног светла на семафору
приликом прелажења пешачког прелаза, посебну пажњу треба усмерити на
едукацију деце у смислу ове теме. Чињеница да једна четвртина деце не силази са
бицикла приликом преласка преко пешачког прелаза указује на потребу спровођења
мера у погледу едукације и обуке у вези вожње бицикла.
Анализа упитника за васпитачице
На основу анализе одговора васпитачица из предшколске установе „Савски
Венац“ у упитнику о спроведеном семинару, може се закључити да је одржани
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семинар концептуално задовољио присутне, да је поучан и са великим бројем
добрих савета и примера за рад са децом. Све анкетиране васпитачице сматрају да
је дужина семинара у трајању од два школска часа задовољавајућа. Већина
анкетираних васпитачица сматра да ће их одржани семинар мотивисати да више
времена посвете теми саобраћаја. Да је на одржаном семинару научено нешто ново
из области саобраћаја, у „потпуности се слаже“ или „се слаже“ 14 васпитачица, 4
васпитачице се делимично слажу, док се једна сматра да ништа ново није научила,
при чему треба нагласити да је реч о васпитачици која је раније похађала семинаре
са темом саобраћаја, што је веома значајно.
Као позитивне утиске са семинара, васпитачице су истакле да је садржај
семинара концизан, коректан за предшколски узраст, јасан и конкретан због великог
броја јасних и практичних примера, које је уз видео снимке „10 лекција које живот
значе“ веома једноставно реализовати. Међу предлозима за унапређење семинара,
највећи број васпитачица је истакао да је неопходно укључити родитеље у семинар.
4.

ДИСКУСИЈА

Као основни проблеми СОВ на општини Савски Венац лежи у непостојању
експлицитно креираних садржаја тј. лекција које би се реализовале са децом.
Уопштени појмови типа "улица", "пажљиво прећи улицу", "пази на возила" и сл.
нису од већег значаја ни едукаторима, ни деци.
Током редовног образовања, васпитачи не добијају довољно знања која се
односе на садржај СОВ-а, па се каснији рад на овим лекцијама заснива на
семинарима СОВ-а, према личној импровизацији ослоњеној на досадашњи садржај.
Како би спровођење садржаја СОВ било континуирано и свеобухватно, неопходно
је изградити стабилан систем експлицитног знања и планирати простор у наставим
плановима за његову примену.
Највећи број проблема СОВ који је идентификован у предшколским установама
важи и за ниже разреде основне школе. При чему се проблем и значај СОВ-а
мултиплицира код деце нижих разреда основне школе, будући да су у том периоду
деца више изложена саобраћају и ризицима које са собом носи, нарочито на почетку
периода њиховог осамостаљивања у саобраћају.
Родитељи као примарни носиоци уопште образовања и васпитања, нарочито у
предшколском периоду, својим лошим знањем, ставовима и понашањем у
саобраћају лоше утичу на усвајање лекција СОВ-а код деце. Са друге стране
родитељи веома добро препознају опасна места на путу од куће до школе, као и
кршење прописа других учесника у саобраћају, што говори да су у одређеној мери
забринути за безбедност своје деце у саобраћају, али нису свесни пропуста који сами
чине.
5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Према свему до сада изложеном може се закључити да је систем СОВ-a у
одређеној мери присутан у основним школама и предшколским установама на
општини Савски Венац и да у комбинацији са осталим врстама превентивних мера
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оне остварују утицај на побољшање безбедности деце у саобраћају. Међутим, за
достизање задовољавајућег нивоа безбедности деце и одржавања истог неопходно
је унапредити и подстаћи имплементацију СОВ-а у већем делу наставног програма.
Досадашња искуства у процесу СОВ показала су да се јасно конципираним и опште
прихваћеним скупом превентивних мера, долази поступно, кроз дугорочни и
континуалан процес, почев од најмлађег узраста.
Образовно-васпитне мере усмерене ка заштити деце у саобраћају морају бити
усмерене на све субјекте чије понашање утиче на безбедност деце у саобраћају.
Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Члан 6.) подржан је концепт којим
се дефинише значајан број одговорних субјеката за спровођење мера СОВ-a. Као
најважнији субјекти одговорни за спровођење СОВ-а, у овој анализи издвојени су:
породица, предшколске установе и основне школе. Три поменута субјекта имају
незаменљиву улогу у формирању безбедних учесника у саобраћају кроз изградњу
исправних ставова и понашања. Основни циљ саобраћајног образовања и васпитања
деце је квалитетно образовање деце, које је превасходно усмерено ка (Јованов,
2007):
x Стицању нових сазнања неопходних за безбедно учешће деце у
саобраћају,
x Формирању позитивних ставова код деце у вези са самосталним
учешћем у саобраћају,
x Унапређењу понашања деце у реалним саобраћајним условима,
x Подстицању мотивације васпитача на квалитетнији рад са децом,
x Развијању става да је рад васпитача са децом веома важан елемент
превенције саобраћајних незгода са децом.
Искуства развијених у области безбедности саобраћаја, а нарочито у сфери
безбедности деце у саобраћају, указала су на два основна правца деловања, која су
до сада примењена у Београду као граду са израженим страдањем деце у саобраћају,
дала добре резултате и то на:
x Активности усмерене ка унапређењу и прилагођавању саобраћајног окружења
деци, са циљем превенције опасних ситуација које доводе до настанка незгода са
децом, што коначно доводи до смањења броја и последица саобраћајних незгода са
учешћем деце, и
x Активности усмерене ка прилагођавању деце саобраћајном окружењу, тј. према
организованом дејству образовних и других активности надлежних субјеката у
циљу превенције саобраћајних незгода са децом. Овакве мере се често називају и
системским мерама, у којима су основни ''стубови носиоци'' безбедног учешћа деце
у саобраћају квалитетно реализован програм саобраћајног образовања и васпитања.
Досадашње активности углавном су биле усмерене на грађевинско регулативне
мере за прилагођавање саобраћајног окружења деци и повремене несистемске
активности едукативног карактера посвећених деци. Имајући то у виду, концепт
СОВ-а мора у наставку бити заснован на системском, свеобухватном и
континуираном приступу. Другим речима концепта СОВ-а мора бити заснован на
кратким лекцијама са јасно дефинисаним садржајем и циљевима, чиме се омогућава
покривање свих неопходних тема важних за „преживљавање“ детета у најранијем
детињству, али и постављању полазних основа за формирање учесника у саобраћају
који на интелигентан начин прихвата опасности које учешће у саобраћају са собом
носи.
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Описани концепт истиче принцип поступности, тј. учења од простог ка
сложеном. Подразумева се и међузависност ''лекција'', тј. стално сабирање знања,
ставова и унапређење вештина и понашања. Наведене лекције, потребно је
реализовати у учионици (стицање неопходних и употребљивих знања и истицање
исправних ставова), на полигону - у школском дворишту (утврђивање знања,
формирање ставова и стицање вештина) и у саобраћају (учвршћивање ставова,
унапређивање вештина и подстицање правилног понашања).
У процес реализације концепта СОВ морају бити укључени сви
институционални капацитети, подједнако и без резерве. Родитељи и васпитачи као
носиоци формирања личности и навика детета, а касније и учитељи као
утемељивачи најважнијих животних лекција и знања, међу којима је свакако једно
од важнијих СОВ.
6.
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INFORMACIONI SISTEMI U FUNKCIJI UNAPREĐENJA
BEZBEDNOSTI VOJNIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU
INFORMATION SYSTEMS IN THE FUNCTION OF MILITARY
PARTICIPANTS ROAD SAFETY IMPROVEMENT
Aleksandar Gošić1, Danijel Radak2, Dejan Despić3
Rezime: Savremene tehnologije omogućavaju nam lakše praćenje stanja sistema i pravovremeno
preduzimanje mera. Radi definisanja adekvatnih mera potrebno je posedovati dovoljnu količinu
potrebnih informacija. Razvojem tehnologija, u svetu su razvijani informacioni sistemi u oblasti
bezbednosti saobraćaja. Bezbednost vojnih učesnika u saobraćaju podrazumeva svakodnevno
preduzimanje mera i aktivnosti na osnovu raspoloživih informacija o faktorima bezbednosti
saobraćaja: čoveku, vozilu, putu i okolini. U Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, kao jednom od
„zatvorenih“ sistema, razvijani su informacioni sistemi koji služe podršci upravljanju sistemom
bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju, i to informacioni sistem vozača vojnih vozila, vojnih
vozila i integrativni informacioni sistem o saobraćajnim nezgodama. Pravovremena i pravilna
odluka može se doneti samo u slučaju da se raspolaže tačnim i preciznim podacima. U radu je dat
kratak opis pojedinih informacionih sistema u svetu i društvu, opisani su informacioni sistemi i
modeli u oblasti bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju i dati predlozi za naredne aktivnosti u
ovoj oblasti.
Ključne reči: informacioni sistem, vozači, vozila, saobraćajna nezgoda, bezbednost vojnih učesnika
u saobraćaju
Abstract: Modern technology offers easy monitoring of system’s state and well-timed taking of
measures. In order to define adequate measures, it is necessary to get sufficient amount of required
information. As technology develops, information systems are developed in the field of road safety
all over the world. Military participants’ road safety implies undertaking of measures and activities,
1 magistar, Aleksandar Gošić, dipl. inž. saobraćaja, Uprava za opštu logistiku Sektor za materijalne resurse
Ministarstvo odbrane, Nemanjina 15, Beograd, Srbija, gosic.aleksandar@gmail.com
2
Danijel Radak, dipl. inž. saobraćaja,Uprava za opštu logistiku Sektor za materijalne resurse Ministarstvo
odbrane, Nemanjina 15, Beograd, Srbija, danijelradak@yahoo.com
3
Dejan Despić, dipl. inž. saobraćaja, Vojna akademija, Veljka Lukića Kurjaka 33, Beograd, Srbija,
dejandespic@mts.rs
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based on available information about road safety factors: man, vehicle, road and environment. In
The Ministry of Defence and The Serbian Armed Forces, as in one of „closed“ systems, many
information systems, which support managing of road safety system, are developed, as there is
information system for military drivers, military vehicles and integrative information system for
traffic accidents. Well-timed and correct decision can be made only if there are available and correct
data. In this paper, short review of some of information systems is described, as well as information
systems in the field of military participants’ road safety, and some proposals for future activities in
this field are defined.
Keywords: information system, drivers, vehicles, traffic accident, military participants’ road safety

1.

UVOD

Bezbednost vojnih učesnika u saobraćaju podrazumeva svakodnevno preduzimanje
mera i aktivnosti na osnovu raspoloživih informacija o faktorima bezbednosti saobraćaja:
čoveku, vozilu, putu i okolini. Radi donošenja pravovremenih i ispravnih odluka potrebno
je posedovati dovoljnu količinu informacija.
U društvu su razvijani različiti informacioni sistemi i baze podataka, kojima bi se
unapredilo praćenje stanja bezbednosti saobraćaja i definisale mere za poboljšanje istog.
U Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, kao jednom od „zatvorenih“ sistema, razvijani
su informacioni sistemi koji služe podršci upravljanju sistemom bezbednosti vojnih
učesnika u saobraćaju, i to informacioni sistem vozača vojnih vozila, vojnih vozila i
integrativni informacioni sistem o saobraćajnim nezgodama.
2.

OSNOVE O INFORMACIONI SISTEMIMA

Upravljanje ma kojom organizacijom uključuje donošenje odluka i rešavanje
problema, a u tu svrhu su neophodne informacije i znanja. Prvobitno su računari bili
upotrebljavani za „elektronsku obradu podataka“ (EOP), a kada je shvaćeno da
mogućnosti računara daleko prevazilaze puku obradu podataka, iskrsle su nove svrhe i
novi vidovi informacionih sistema. Tako se, istorijski posmatrano, prvo javljaju
upravljački informacioni sistemi (Management Information Systems – MIS), a potom
sistemi za podršku odlučivanju (Decision Support Systems – DSS). Pored toga, u području
veštačke inteligencije razvijani su ekspertni sistemi – ES. Intenzivan je od nedavno i
razvoj
automatizovane
kancelarije
(Office
Automation
–
OA)
(http://www.ef.uns.ac.rs/Download/razvoj_is/25-06-08%20ris16-2008.pdf, 13.01.2017.).
Informacioni sistem se može definisati kao sistem u kome su relacije između objekata
i relacije između atributa objekata ostvarene prenosom informacija.Automatizovani
informacioni sistemi nastaju fizičkim modeliranjem podataka tj. definisanjem šeme baze
podataka i definisanjem korisničkog interfejsa (Veljović et al, 2007: 21-22).
2.1.

Međunarodna baza podataka o bezbednosti saobraćaja i saobraćajnim
nezgodama – IRTAD

International Road Traffic and Accident Database – IRTAD predstavlja bazu podataka
koja sadrži proverene i ažurne podatke o saobraćajnim nezgodama i posledicama iz 32
države članice, koji se prikupljaju od 1970. godine. Svi podaci prikupljeni su od zvaničnih
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nacionalnih izvora zemalja članica IRTAD. Podaci su pripremljeni u unapred definisanom
formatu, zasnovanom na definicijama razvijanim i usvojenim od strane IRTAD Grupe
(http://www.itf-oecd.org/irtad-road-safety-database, 12.01.2017.).Osnova rada IRTAD
Grupe, koja je formirana od strane Međunarodnog transportnog foruma (International
Transport Forum – ITF OECD) je baza podataka razvijena 1988. godine.
2.2.

Baza podataka zajednice o nezgodama na putevima u Evropi – CARE

Sa druge strane, Evropska zajednica 30. novembra 1993. godine donela je odluku o
formiranju zajedničke baze podataka država članica nazvanu CARE – Community
database on Accidents on the Roads in Europe. Osnovna razlika između baze CARE i
većine ostalih međunarodnih baza podataka je visok nivo razvrstavanja podataka, koji se
dobijaju od država članica Evropske unije. Ovakva struktura dozvoljava maksimalnu
fleksibilnost i iskorišćenost podataka iz kojih se razvijaju nove mogućnosti za analizom
saobraćajnih nezgoda. Osnovna svrha CARE sistema je da se obezbedi snažan alat koji bi
omogućio identifikaciju i kvantifikaciju problema bezbednosti saobraćaja na evropskim
putevima, ocenu efikasnosti mera i akcija koje se sprovode, i razmenu iskustava u oblasti
bezbednosti saobraćaja (https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics_en,
12.01.2017.).
2.3.

Evidentiranje pokazatelja bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji

Saobraćajne nezgode se u R. Srbiji evidentiraju na osnovu metodologije prikupljanja
podataka, koja je definisana u MUP-u R. Srbije, zatim od strane zdravstvenih institucija
koje pružaju hitnu pomoć nastradalim u SbN, kao i od strane institucija osiguravajućih
društava.
Evidentiranje saobraćajnih nezgoda u osiguravajućim organizacijama započinje
prijavom štete u slučaju auto kasko osiguranja, a u slučaju klasičnog osiguranja
autoodgovornosti podnošenjem odštetnog zahteva.
Agencija za bezbednost saobraćaja je obavezna na osnovu člana 9 stava 2 tačke 1
Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima da analizira, prati i unapređuje stanje
bezbednosti saobraćaja (razvija i koristi jedinstvenu bazu podataka od značaja za
bezbednost saobraćaja). Jedinstvena baza podataka koju poseduje Agencija za bezbednost
saobraćaja sadrži sledeće podatke (http://abs.gov.rs/gis-baza, 13.01.2017.):
x Podaci o saobraćajnim nezgodama i posledicama (licima koja su učestvovala u
nezgodama), na osnovu podataka koji se dobijaju iz MUP-a (dostupno od 1997.
godine);
x Podaci o rizicima stradanja učesnika u saobraćaju (javni i saobraćajni rizik);
x Podaci o vrednostima indikatora bezbednosti saobraćaja (merenje započeto 2013.
godine). Podaci o vrednostima indikatora bezbednosti saobraćaja se prikupljaju u
Agenciji za bezbednost saobraćaja, i prikupljaju se za svaki okrug (policijsku
upravu). Merenje indikatora bezbednosti saobraćaja se sprovodi dva puta godišnje
(prolećno i jesenje brojanje), a indikatori koji se mere može varirati u zavisnosti od
godine;
x Podaci o stavovima učesnika u saobraćaju. Podaci o stavovima učesnika u saobraćaju
se prikupljaju u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Istraživanje stavova učesnika o
opasnostima u drumskom saobraćaju sprovedeno je tokom 2014. godine.
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3.

INFORMACIONI SISTEMI U BEZBEDNOSTI VOJNIH UČESNIKA U
SAOBRAĆAJU

Propisima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije uređena je i oblast prikupljanja i
obrade podataka o faktorima bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju.
Pravilnikom o bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju na putevima definisano je da
se radi neprekidnog praćenja stanja bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju u
Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije uspostavlja jedinstveni informacioni sistem
evidentiranja i obrade podataka o saobraćajnim nezgodama vojnih učesnika (Pravilnik o
bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju na putevima, čl. 7).
O vozačima vojnih vozila kojima je izdata vojna vozačka dozvola vodi se Registar
vozača vojnih vozila (Pravilnik o bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju na putevima,
čl. 68). Registar vozača vojnih vozila vodi se u pisanom i elektronskom obliku.
Za automatizovanu obradu podataka o stanju i korišćenju neborbenih motornih i
priključnih vozila i ostalih potrošača goriva, u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije koristi
se automatizovani informacioni sistem (Pravilnik o korišćenju vojnih vozila u
Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, čl. 153).
Teorijski ispit kandidata za vozače u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije iz predmeta
Propisi o bezbednosti saobraćaja na putevima polaže se putem testa u elektronskom
obliku.
3.1.

Informacioni sistem o saobraćajnim nezgodama vojnih učesnika

Prilikom definisanja projektnih zahteva za informacioni sistem, definisani su sledeći
ciljevi:
Opšti cilj:
Omogućiti informacione tokove po svim nivoima, kako bi se činjenice o saobraćajnim
nezgodama realno prikazale i obezbedile mehanizam potpunog upravljanja sistemom
bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije.
Parcijalni ciljevi:
Uspostavljanjem sistema za prikupljanje podataka o saobraćajnim nezgodama
ostvarilo bi se sledeće:
x kontinuirano praćenje stanja bezbednosti saobraćaja po nivoima;
x pravovremeno i preventivno delovanje na sistem bezbednosti saobraćaja;
x dosledna primena normativnih dokumenata iz oblasti bezbednosti saobraćaja.
Osnov za prikupljanje podataka su izveštaji jedinica Vojne policije o saobraćajnoj
nezgodi, koji prikupljaju podatke od Saobraćajne policije nakon saobraćajne nezgode, kao
i podaci dobijeni od vojnih zdravstvenih ustanova.
Informacioni sistem sastoji se od tabela, kverija i odgovarajućih formi, izrađenih u
Microsoft Access softverskom alatu. Podaci su grupisani u tri grupe: opšti podaci o
saobraćajnoj nezgodi, podaci o vozilima i podaci o licima učesnicima saobraćajne
nezgode.
Glavna forma aplikacije (slika 1.) sadrži listu sa pregledom svih saobraćajnih nezgoda
sortiranih po datumu. Pored mogućnosti pregleda pojedinačnih nezgoda, unosa novih i
brisanja podataka o nezgodi, ovaj pregled omogućava i filtriranje saobraćajnih nezgoda
po vrsti saobraćajne nezgode, procenjenoj ogovornosti ili okolnostima nastanka.
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Slika 1. Prikaz formi aplikacije o saobraćajnim nezgodama

Forma aplikacije o saobraćajnoj nezgodi sadrži (slika 1): opšte podatke o saobraćajnoj
nezgodi, podatke o vremenu, podatke o mestu, podatke o vrsti saobraćajne nezgode prema
učesnicima (iz razloga što se prate saobraćajne nezgode tokom obavljanja službe i
saobraćajne nezgode koje nisu u vezi sa obavljanjem službe), podatke o vrsti saobraćajne
nezgode prema težini posledica i nastanku, podatke o odgovornosti i okolnostima
nastanka, kao i o organima koji su izvršili uviđaj. Pored navedenih podataka, o
saobraćajnoj nezgodi se čuva i opis nezgode, sačinjen od stručnih lica, a na osnovu
zapisnika, izveštaja i ostale raspoložive dokumentacije o nezgodi.
Pored navedenih formi, aplikacija sadrži i forme (slika 2.) sa podacima o vozilima
učesnicima saobraćajne nezgode i podacima o licima učesnicima saobraćajne nezgode. Na
formama za unos podataka o licima nalaze se i shematski prikazi, na kojima se unose
detaljniji podaci o mestu oštećenja vozila i povreda lica – učesnika u nezgodi. Prilikom
unosa posledica, vrši se sumiranje i čuvanje podataka u opštim podacima o saobraćajnoj
nezgodi.

Slika 2. Prikaz formi aplikacije sa podacima o vozilima i licima

Aplikacija omogućava i generisanje odgovarajućih izveštaja u zavisnosti od podataka
koji se žele prezentovati. Podaci se filtriraju po periodu, tako da postoji mogućnost analize
stanja po periodima u toku godine. Pojedini podaci, poput vrste saobraćajne nezgode,
okolnosti nastanka saobraćajne nezgode, odgovornosti i sl,biraju se iz ranije unetih
šifrarnika, a na osnovu usvojene klasifikacije.
Iako postojeći jedinstveni informacioni sistem trenutno zadovoljava potrebe za
analiziranjem stanja bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju (podaci o 200 do 300
saobraćajnih nezgoda), na sednici Saveta za bezbednost vojnih učesnika u saobraćaju, kao
jedan od zaključaka, usvojeno je i usaglašavanje informacionog sistema sa Ministarstvom
unutrašnjih poslova, kao i sagledavanje mogućnosti uvezivanja podataka sa
informacionim sistemom o vojnim vozilima i vozačima.
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3.2.

Registar vozača vojnih vozila

Prilikom izrade informacionog sistema o vozačima vojnih vozila, definisani su sledeći
projektni zahtevi:
Opšti cilj:
Obezbediti podatke o licima koja upravljaju vojnim vozilima radi kontrole ispunjenosti
uslova i definisanja mera za unapređenje obuke.
Parcijalni ciljevi:
Uspostavljanjem sistema o prikupljanju i obradi podataka o vozačima vojnih vozila
ostvarilo bi se sledeće:
x kontinuirano praćenje ispunjenosti uslova za upravljanje vojnim vozilima;
x pravovremeno i preventivno delovanje na sistem obuke vozača vojnih vozila;
x unapređenje sistema bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju.
Osnov za prikupljanje podataka su zahtevi jedinica za upis svojih pripadnika u Registar
vozača vojnih vozila. Uz zahtev dostavljaju se osnovni podaci o licu, kao i dokumenta,
kojima se dokazuje ispunjenost uslova za upravljanje vojnim vozilima: vozačka dozvola,
lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima, kontrolni
list testa za proveru znanja iz propisa o bezbednosti saobraćaja i opciono overen zapisnik
o izvršenoj doobuci na vojnom vozilu kojim će lice upravljati. Podaci se dostavljaju
nosiocu vođenja registra.
Informacioni sistem sastoji se od tabela, kverija i odgovarajućih formi, izrađenih u
Microsoft Access softverskom alatu. Podaci su grupisani u tri grupe: lični podaci o vozaču
vojnog vozila, podaci o vozačkoj dozvoli i podaci o realizovanim proverama (zdravstveni
pregled i provera znanja).
Glavna forma aplikacije (slika 3.) sadrži listu sa pregledom svih vozača vojnih vozila
unetih u registar.
Klikom na određenog vozača i pritiskom na dugme „Podaci o vozaču“ otvara se nova
forma sa podacima o vozaču (slika 3). Pored osnovnih podataka, postoji mogućnost
pregleda podataka o zdravstvenom pregledu i izvršenim proverama znanja vozača, kao i
generisanja izveštaja – kartona vozača pripremljenim za štampu. Aplikacija omogućava
pripremu i štampanje obrazaca potvrde, koja se izdaje jedinici, odnosno vozaču dok vojna
vozačka dozvola ne bude izdata.

Slika 3. Prikaz formi aplikacije o vozačima vojnih vozila

Informacioni sistem omogućava i pripremu izveštaja o brojnom stanju vozača vojnih
vozila po jedinicama. Takođe, važan je podatak da informacioni sistem čuva podatke svih
lica unetih od početka primene sistema, s tim da se status vozača menja. Na taj način
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omogućen je pregled istorijata i provera podataka o vozačima iz ranijeg perioda. Uz
pomoć informacionog sistema vrši se i priprema obrazaca vojnih vozačkih dozvola, koje
se kasnije štampaju na odgovarajućim obrascima.
Informacioni sistem o vozačima vojnih vozila predstavlja dobar alat za unapređenje
stanja bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju, vođenje evidencije o vozačima,
njihovom usavršavanju. I pored prednosti ovog sistema, u narednom periodu potrebno je
uvezivanje informacionog sistema sa ostalim sistemima.
3.3.

Informacioni sistem o vojnim vozilima

Prilikom izrade informacionog sistema o vojnim vozilima, definisani su sledeći
projektni zahtevi:
Opšti cilj:
Automatizovana obrada podataka o stanju i korišćenju neborbenih motornih i
priključnih vozila i ostalih potrošača pogonskog goriva u Vojsci.
Parcijalni ciljevi:
Uspostavljanjem sistema o prikupljanju i obradi podataka o vojnim vozilima ostvarilo
bi se sledeće:
x Unos i ažuriranje podataka o vojnim vozilima;
x Unos i ažuriranje podataka o planiranim i utrošenim količinama goriva i
ostalih pogonskih sredstava;
x Unos i ažuriranje podataka o pokazateljima rada vojnih vozila;
x Unos i ažuriranje podataka o oštećenjima vozila;
x Izrada izveštaja i pregleda o stanju i korišćenju vozila i voznog parka;
x Prenos, objedinjavanje i grupisanje podataka radi praćenja stanja i korišćenja
vozila i voznog parka po nivoima;
x Arhiviranje i dearhiviranje podataka.
Podaci o vojnim vozilima se prikupljaju i unose u jedinicama na osnovu tehničke i
ostale dokumentacije koja se vodi u vezi sa korišćenjem vozila. Aplikacija je u prvim
verzijama razvijanau Borlandovim Delphi 3, a trenutna verzija u Delphi 5 programskom
jeziku.
Baza podataka koju formira i koristi aplikacija podržana je InterBase 5 Serverom, što
obezbeđuje pouzdanost u radu i neophodnu zaštitu podataka. Rad sa aplikacijom moguć
je i u mrežnom okruženju, što olakšava ažuriranje i razmenu podataka.
Informacioni sistem se sastoji od dva modula: Šifrarnik (u kojem se generišu šifre za
korišćenje drugog modula) i Vozila. Modul Šifrarnik vodi se kod administratora sistema,
a modul Vozila u svim jedinicama u kojima se nalaze vozila na stanju.

Slika 4. Prikaz forme Vozila sa osnovnim podacima o vojnim vozilima
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Aplikacija omogućava prikaz formi u zavisnosti od grupe podataka koja se vodi u
informacionom sistemu. Pregled vozila (slika 4.) omogućava prikaz podataka o
pojedinačnom izabranom vozilu, unos podataka o novom vozilu i brisanje podataka o
unetom vozilu. Po istom principu funkcioniše i prikaz utrošaka pogonskih sredstava
(goriva, ulja i maziva). Aplikacija daje mogućnost generisanja pregleda i izveštaja, koji su
usaglašeni sa propisanim dokumentima koja se vode u vezi sa korišćenjem vojnih vozila
(slika 5).

Slika 5. Prikaz opcija menija

Podaci informacionog sistema mogu se uvoziti i izvoziti. Razmena podataka ka nižim
nivoima upravljanja vrši se u slučaju slanja podataka iz modula Šifrarnik (napr. Šifra
jedinice, nomenklaturnih brojeva i naziva). Razmena podataka ka višim hijerarhijskim
nivoima vrši se prilikom izveštavanja ili prilikom promene podataka o vozilima. Prilikom
izbora opcije za slanje podataka aplikacija generiše dokument koji se snima na hard disku
i koji je moguće učitati u aplikaciju instaliranu na drugom računaru. Dokument se generiše
u sql programskom jeziku.
Pored činjenice da se informacioni sistem trenutno koristi i da je kompatibilan sa
propisanim dokumentima, postoji potreba za njegovim usavršavanjem u pogledu primene
savremenih korisničkih objektno orijentisanih programskih jezika. Osnovni nedostatak
ovog informacionog sistema ogleda se u ograničenom broju pregleda i izveštaja, odnosno
striktno definisanim formama generisanih dokumenata.
3.4.

Informacioni sistem za polaganje teorijskog ispita

Prilikom izrade informacionog sistema za polaganje teorijskog ispita, definisani su
sledeći projektni zahtevi:
Opšti cilj:
Realizacija pripreme i provere znanja kandidata za vozače primenom definisanih
pitanja na nivou Republike Srbije i čuvanje podataka o kandidatima za vozače i njihovim
realizovanim proverama.
Parcijalni ciljevi:
Uspostavljanjem sistema za polaganje teorijskog ispita ostvarilo bi se sledeće:
x Unos i ažuriranje podataka o kandidatima za vozače;
x Unos i ažuriranje podataka o pitanjima za proveru;
x Unos i mogućnost korišćenja propisa o bezbednosti saobraćaja;
x Generisanje pregleda i izveštaja o realizovanim proverama kandidata za
vozače.

338

12. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Тара, 19 – 22. април 2017.

Za razliku od prethodno opisanih informacionih sistema, ovaj informacioni sistem
razvijan je u php programskom jeziku. Informacioni sistem razvijan je za rad u mrežnom
okruženju. Aplikacija se postavlja na server, a koristi se na računarima koji su povezani u
mrežu. Zaštita sistema ostvarena je korisničkim imenom i lozinkom, a dodatno i slučajnim
određivanjem koda koji se mora uneti prilikom prijavljivanja.

Slika 6. Prikaz prozora „Prijavljivanje“

Aplikacija je dimenzionisana hijerarhijski. Postoje četiri grupe korisnika aplikacije:
administrator, lokalni administrator, ispitanik i lice koje se priprema – vežba. Za svaki
nivo korisnika određen je broj mogućih opcija. Administrator ima sva prava koja pruža
aplikacija, vrši ažuriranje pitanja i propisa i ima uvid u podatke o svakom kandidatu za
vozača i njihovim proverama. Lokalni administrator ima prava unosa kandidata za vozače
na svom nivou i vrši uvid u rezultate provere kandidata za vozače iz svog sastava.
Ispitaniku se prilikom prijavljivanja pojavljuje test sa ispitnim pitanjima koji rešava u
definisanom vremenskom periodu. Lice koje se priprema – vežba nakon prijavljivanja ima
mogućnost uvida u važeće propise i izbora jednog od ponuđenih testova za vežbu,
podeljenih po kategorijama motornih vozila.

Slika 7. Prikaz menija za administratora i lokalnog administratora

Lokalni administratori unose podatke o kandidatima za vozače (koji se čuvaju u
sistemu), zatim se pred proveru znanja definišu ispitanici, gde se unetom kandidatu za
vozača određuje korisničko ime i šifra i detalji u vezi polaganja vozačkog ispita. Time se
ostvaruje objektivnost u proveri znanja i zaštita podataka, a sprečava se eventualna
zloupotreba provere.
Pored velikog broja prednosti ovog sistema, u narednom periodu će se na osnovu
dosadašnjih iskustava raditi na usavršavanju i proširivanju mogućnosti postojećeg načina
provere znanja kandidata za vozače.
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4.

ZAKLJUČAK

U Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, kao jednom od „zatvorenih“ sistema, razvijani
su informacioni sistemi koji služe podršci upravljanju sistemom bezbednosti vojnih
učesnika u saobraćaju.
Radi donošenja pravilnih odluka, potrebne su pravovremene i ispravne informacije.
Informacioni sistemi namenjeni su za čuvanje i obradu informacija, na osnovu kojih se
mogu dobiti željeni pregledi i relativni pokazatelji, kao i ocena nivoa bezbednosti
saobraćaja. Prednosti upotrebe ovakvih baza o obeležjima bezbednosti saobraćaja su:
arhiviranje informacija (mogućnost korišćenja i u kasnijem periodu), optimizovan prenos
informacija po nivoima organizacije, pravovremena obrada informacija i korišćenje
izlaznih pokazatelja i smanjenje utroška resursa.
Nadležni organi Ministarstva Odbrane i Vojske Srbije za funkciju saobraćaja i
transporta prate i usaglašavaju procedure i postupke sa iskustvima u Republici Srbiji, ali i
stranim oružanim snagama u skladu sa potrebama i mogućnostima.
U narednom periodu mere i aktivnosti bile bi usmerene na usavršavanje postojećih
sistema prema sledećem:
x Uvezivanje i formiranje jedinstvenog informacionog sistema poslova
saobraćaja i transporta;
x Projetovanje informacionih sistema u skladu sa novim tehnologijama
(programski jezik i okruženje rada sistema);
x Razvoj informacionih sistema koji su kompatibilni sa postojećom internom
mrežom u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
x Uspostavljanje sistema planiranja, praćenja, koordinacije i izveštavanja u
realnom vremenu putem informacionih sistema.
Informacioni sistemi o obeležjima bezbednosti saobraćaja u Ministarstvu odbrane i
Vojsci Srbije mogu poslužiti kao osnova za razvoj informacionih sistema u „zatvorenim“
sistemima, sa napomenom da je tom prilikom potrebno:
x Selektovati i definisati podatke koji se prate na nivou organizacije;
x Odrediti nivoe praćenja i tokove podataka, kao i odgovorna lica za pristup
podacima;
x Sagledati mogućnosti razvoja informacionih sistema u mrežnom okruženju;
x Obezbediti primenu propisa o vođenju evidencija o zaposlenima, kao i
bezbednost podataka od neovlašćenog korišćenja.
Problemi koji se mogu pojaviti prilikom projektovanja sistema u „zatvorenim“
sistemima odnose se prvenstveno na mogućnost korišćenja u mrežnom okruženju
(korišćenje podataka na više nivoa u realnom vremenu), ali i na unos inicijalnih podataka
(formiranje inicijalne baze podataka zahteva određeno vreme).
Postojeći informacioni sistemi, razvijani u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u
oblasti bezbednosti saobraćaja, zadovoljavaju postojeće potrebe i pružaju podršku
upravljanju sistema. Međutim, razvojem novih tehnologija, razvijaju se i potrebe, ali i
mogućnosti da se primenom novijih sistema izvrši racionalizacija poslova u pogledu
vremena i utroška resursa.
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PRIPREMA VOJNIH VOZAČA KAO ELEMENT
UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
PREPARATION OF MILITARY DRIVERS AS
A ELEMENT OF ROAD SAFETY IMPROVEMENT
Dejan Despić1, Danijel Radak2, Aleksandar Gošić3
Rezime: Efikasno funkcionisanje saobraćaja i transporta u Vojsci od posebnog je značaja za
realizaciju većine funkcija i zadataka vojne organizacije. Vojni učesnici u saobraćaju na putevima
dužni su da poštuju odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilnika o bezbednosti
vojnih učesnika u saobraćaju na putevima, pri realizaciji namenskih zadataka, u cilju stvaranja
pretpostavke za bezbedno odvijanje saobraćaja kako u vojnim kompleksima tako i na javnim
putevima u celini. Pored propisanih uslova koje moraju ispuniti lica zaposlena u Vojsci da bi mogla
upravljati vojnim vozilima, pre svega zdravstvena sposobnost i obučenost, priprema vozača za
izvršenje svakog konkretnog zadatka pojavljuje se kao bitan činilac bezbednog učestvovanja u
saobraćaju. Sadržaj pripreme vojnih vozača: upoznavanje sa zadatkom, karakteristikama puta i
saobraćaja, karakteristikama tereta koji se prevozi, priprema za postupanje u pojedinim slučajevima
koji se mogu dogoditi u toku vožnje i ostalim specifičnostima bitnim za realizaciju zadatka,
predstavlja osnov za bezbedno upravljanje vojnim vozilom i pravilno ponašanje u saobraćaju. Cilj
rada je sagledavanje važeće procedure pripreme vozača za upravljanje vojnim vozilom i uticaj na
bezbednost saobraćaja na putevima.
Klјučne reči: vojni vozač, priprema vozača, bezbednost saobraćaja
Abstract: Efficiently functioning of Movement and Transportation service in the armed forces is
very important for the most of functions and tasks of military organization. Military participants in
road traffic are obligated to comply with Road safety Law and military Road safety Rules, within
everyday’s tasks, in order to meet preconditions for safe traffic in barracks, as well as on public
1
Dejan Despić, dipl. inž. saobraćaja, Vojna akademija, Veljka Lukića Kurjaka 33, Beograd, Srbija,
dejandespic@mts.rs
2 Danijel Radak, dipl. inž. saobraćaja,Uprava za opštu logistiku Sektor za materijalne resurse Ministarstvo
odbrane, Nemanjina 15, Beograd, Srbija, danijelradak@yahoo.com
3
magistar, Aleksandar Gošić, dipl. inž. saobraćaja, Uprava za opštu logistiku Sektor za materijalne resurse
Ministarstvo odbrane, Nemanjina 15, Beograd, Srbija, gosic.aleksandar@gmail.com
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roads in general. Beside conditions defined by regulations, which employees in Ministry of Defence
and Serbian Armed Forces have to fulfill in order to have license to drive military vehicles, first of
all health ability and training, preparation of military drivers for concrete task occurs as important
factor for safe participation in road traffic. The content of military drivers’ preparation, informing
about: concrete task, characteristics of road and traffic conditions, characteristics of cargo,
preparation for specific situation in driving and other important specificity for the task, presents base
for safe driving and behavior in traffic. The purpose of this paper is overview of current procedure
of military drivers’ preparation for driving and its impact on road safety in general.
Keywords: military driver, preparation of driver, road safety

1.

UVOD

Čovek je najznačajniji faktor u konturi Čovek-Vozilo-Put-Okruženje. Mnogo je
elemenata čoveka koji na različite načine utiču na aktivnu i pasivnu bezbednost
saobraćaja. Među ovim elementima posebno se ističu sposobnosti, znanja, stavovi i
ponašanje čoveka (Lipovac, 2008:105).
Pod vojnim učesnikom u saobraćaju podrazumeva se pripadnik Ministarstva odbrane
i Vojske Srbije koji u saobraćaju na putevima učestvuje u svojstvu vozača, pešaka ili
putnika. Vojni učesnici u saobraćaju postupaju u saobraćaju u skladu sa zakonom kojim
se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, propisima o saobraćaju na putevima i
Pravilnikom o bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju na putevima (Pravilnik o
bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju na putevima, čl. 3).
Pored propisanih uslova koje moraju ispuniti lica zaposlena u Vojsci da bi mogla
upravljati vojnim vozilima, pre svega zdravstvena sposobnost i obučenost, priprema
vozača za izvršenje svakog konkretnog zadatka pojavljuje se kao bitan činilac bezbednog
učestvovanja u saobraćaju. Vojnim vozilima upravljaju lica kojima je to osnovno
zanimanje, lica koja pored osnovne dužnosti obavljaju poslove vozača (ujedno vozači) i
lica koja nisu postavljena na dužnost vozača, ali potrebe jedinica i ustanova zahtevaju da
lice upravlja vojnim vozilom.
2.

ANALIZA BEZBEDNOSTI VOJNIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU SA
AKCENTOM NA VOZAČE VOJNIH VOZILA

Pored apsolutnih pokazatelja kojima se opisuje stanje bezbednosti vojnih učesnika u
saobraćaju, osnov za unapređenje stanja predstavljaju i relativni pokazatelji.
Na slici 1. prikazan je uporedni pregled ukupno pređenih kilometara po saobraćajnoj
nezgodi (u daljem tekstu: SbN) u procenjenoj odgovornosti vozača vojnih vozila u periodu
2011-2015. godina.
Na osnovu podataka sa slike može se zaključiti da vrednost pređenih kilometara po
SbN u procenjenoj odgovornosti vozača vojnih vozila raste, sa izuzetkom 2015. godine,
kada je ta vrednost nešto niža u odnosu na 2014. godinu. Ovaj pokazatelj prikazuje
poboljšanje stanja bezbednosti vojnih učesnika, što je rezultat intenzivnijeg rada sa
vozačima vojnih vozila.
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Slika 1. Uporedni pregled ukupno pređenih kilometara po saobraćajnoj nezgodi
u procenjenoj odgovornosti vozača vojnih vozila u periodu 2011-2015. godina

Najčešće greške vozača vojnih vozila u 2015. godini (preko 10% učešća) bile su:
neprilagođena brzina (u 17,9% ukupnog broja SbN), nepropisno uključivanje (u 15,4%
ukupnog broja) i greška pri vožnji unazad (u 10,3% ukupnog broja). S obzirom na to da
su podaci o greškama vozača vojnih vozila slični i periodu pre 2015. godine, ovi podaci
predstavljaju veoma važan element za pripremu vozača.
U tabeli 1. dati su podaci o učešću broja evidentiranih prekršaja vozača vojnih vozila
u ukupnom broju realizovanih kontrola vojnih učesnika u saobraćaju.
Tabela 1. Učešće broja evidentiranih prekršaja vozača vojnih vozila
u ukupnom broju realizovanih kontrola vojnih učesnika u saobraćaju

Godina
Ukupno
Nepoštovanje pravila saobraćaja

2011.
4,06%
1,07%

2012.
6,23%
1,99%

2013.
7,04%
2,18%

2014.
7,08%
2,15%

2015.
6,35%
2,01%

Na osnovu podataka iz tabele uočljiv je trend rasta učešća broja evidentiranih prekršaja
vozača vojnih vozila u ukupnom broju realizovanih kontrola vojnih učesnika u saobraćaju.
Takođe, uočljiv je trend rasta učešća broja evidentiranih prekršaja usled „nepoštovanja
pravila saobraćaja“ u ukupnom broju realizovanih kontrola. Tokom posmatranog perioda,
u oko 30% ukupnog broja evidentiranih prekršaja, zabeleženo je „nepoštovanje pravila
saobraćaja“, što ukazuje na činjenicu da je, i pored povoljnih relativnih pokazatelja,
potrebno uložiti dodatne napore u pripremi vozača za realizaciju zadataka.
80%
70%

Ukupno SbN

SbN u odgovornosti

60%

53,1% 54,8%

50%
40%

35,7%

33,3%

30%
20%
10%

4,1% 4,8%

7,1% 7,1%

0%
oficir

podoficir

profesionalni
vojnik

civilno lice

Slika 2. Procentualno učešće kategorija vozača vojnih vozila
u saobraćajnim nezgodama u 2015. godini
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Najzastupljenija kategorija vozača vojnih vozila u SbN i evidentiranim prekršajima u
saobraćaju su profesionalni vojnici, a zatim civilna lica, što je adekvatno i strukturi vozača
vojnih vozila. Sa aspekta odgovornosti za nastanak SbN, profesionalni vojnici su takođe
najzastupljenija kategorija vozača vojnih vozila u SbN (slika 2).
Sa aspekta starosne strukture vozača vojnih vozila (slika 3.) u SbN u kojima je
procenjena njihova odgovornost, najčešće su učestvovala lica starosti od 31-40. godine
života, što odgovara starosnoj strukturi vozača vojnih vozila. Analizirajući učešće u
odgovornosti za nastanak SbN, najčešće su bili odgovorni vozači vojnih vozila starosti
preko 50 godina, gde je za oko 10% vozača ove starosne grupe procenjena odgovornost,
a zatim vozači vojnih vozila starosti do 25 godina, gde je za oko 8% vozača ove starosne
grupe procenjena odgovornost. Starost vozača takođe je veoma element pripreme vozača.
10,3%
17,9%
10,3%

do 25. g.
26-30. g.
31-40. g.

23,1%
38,5%

41-50. g.
preko 50. g.

Slika 3. Starosna struktura vozača vojnih vozila učesnika u SbN u 2015. godini

Osnovu za izbor elemenata pripreme vozača predstavljaju podaci iz periodičnih analiza
bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju. Na osnovu ovih podataka, lica koja obavljaju
poslove planiranja i organizacije saobraćaja u jedinicama i ustanovama Ministarstva
odbrane i Vojske Srbije vrše informisanja pripadnika i pripreme vozača na svom nivou.
3.

OSNOVE PRIPREME VOZAČA VOJNIH VOZILA

Priprema vozača vojnih vozila realizuje se u dve faze: prva – koja predstavlja obuku
za upravljanje vojnim vozilima i drugu – koja predstavlja periodičnu obuku i neposrednu
pripremu pred zadatak.
Prva faza pripreme vozača vojnih vozila počinje prijemom u profesionalnu službu lica
(pod unapred definisanim uslovima za prijem u profesionalnu službu, kao što su
zdravstvena sposobnost, posedovanje vozačke dozvole C kategorije motornih vozila i sl),
kada lica koja su postavljena na radna mesta vozača vojnih vozila završavaju
specijalističku obuku u centru za obuku. Obuka se sastoji od teorijskog i praktičnog dela.
U teorijskom delu obrađuju se propisi o bezbednosti saobraćaja i osnove održavanja
motornih vozila. Pored odredbi republičkih propisa u oblasti bezbednosti saobraćaja,
posebna pažnja usmerava se na odredbe propisa o bezbednosti vojnih učesnika u
saobraćaju. Osnove održavanja motornih vozila sadrži teorijski deo obrade poznavanja i
održavanja pojedinih sklopova motornog vozila i praktični deo koji se realizuje na
vozilima koja se koriste u vojsci. Na kraju teorijskog dela obuke, putem testa vrši se
provera lica u poznavanju propisa o bezbednosti saobraćaja. Nakon uspešno realizovanog
testa, nastavlja se sa praktičnim delom specijalističke obuke.
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U praktičnom delu obuke lica u definisanom fondu časova upravljaju vojnim vozilima
na poligonu za obuku vozača i u javnom saobraćaju. Obuka se završava polaganjem
praktičnog dela ispita.
Druga faza pripreme vozača počinje postavljanjem lica na dužnost vozača vojnih
vozila u jedinici ili ustanovi Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Vozači vojnih vozila
obučavaju se za upravljanje vojnim vozilima kojima raspolaže jedinica odnosno ustanova.
Propisima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije definisana je i periodična obuka u
određenom fondu časova i sa unapred definisanim teorijskim i praktičnim sadržajima. Sa
vozačima vojnih vozila vrše se informisanja na kojima se prorađuju analize bezbednosti
vojnih učesnika u saobraćaju, novine u propisima u Republici Srbiji, ističu karakteristične
SbN i uzroci nastanka i sl. U drugoj fazi priprema vozača vrši se i neposredna priprema
vozača pred zadatak, čiji je sadržaj definisan propisima o bezbednosti vojnih učesnika u
saobraćaju.
Algoritam pripreme vozača dat je na slici 4.

Slika 4. Algoritam pripreme vozača vojnih vozila

Priprema vozača uređena je propisima i procedurama po fazama pripreme i pojedinim
aktivnostima.
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4.

MODEL PRIPREME VOZAČA VOJNIH VOZILA

Vojnim vozilom može upravljati lice: koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje
vozilom odgovarajuće kategorije, koje je zdravstveno sposobno za vozača vozila
odgovarajuće kategorije, koje je pozitivno rešilo periodični test provere znanja iz
poznavanja propisa o bezbednosti saobraćaja na putevima (Pravilnik o bezbednosti vojnih
učesnika u saobraćaju na putevima, čl. 65). Pored ovih uslova, lica koja nisu na dužnosti
vozača ili koja pored svoje dužnosti ne obavljaju poslove vozača (ujedno vozači), moraju
završiti praktičnu obuku na vojnom vozilu kojim će upravljati u trajanju od najmanje tri
sata. Za lica koja zadovoljavaju navedene uslove, podnosi se zahtev za upis u Registar
vozača vojnih vozila, čime se uspostavlja dodatni nivo kontrole uslova za upravljanje
vojnim vozilom i povećava nivo bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju.
Zdravstvena sposobnost za vozača vojnog vozila utvrđuje se u vojnoj ili civilnoj
zdravstvenoj ustanovi koja ispunjava propisane uslove i ima ovlašćenje za obavljanje te
delatnosti. Vozači se upućuju na proveru zdravstvene sposobnosti u roku koji nije duži od
tri godine (Pravilnik o bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju na putevima, čl. 73).
Vozači vojnih vozila podležu periodičnoj proveri znanja iz poznavanja propisa o
bezbednosti saobraćaja na putevima najmanje jedanput u toku kalendarske godine
(Pravilnik o bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju na putevima, čl. 77). Periodičnu
proveru znanja vrše stručna lica u jedinicama i ustanovama.
Propisima u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije uređena je i oblast trajanja
upravljanja vojnim vozilima i odmori vozača vojnih vozila. Time je obezbeđen i dodatni
element pripreme vozača u pogledu psihofizičke pripremljenosti vozača za realizaciju
zadatka.
Vozači vojnih vozila zadužuju se vojnim vozilima i odgovorni su za stanje ispravnosti,
za šta se planiraju i organizuju periodični pregledi vojnih vozila, na kojima se utvrđuje
tehnička ispravnost vojnog vozila. Neposredne pre upotrebe vojnog vozila, vozači su u
obavezi da izvrše pregled vozila pre upotrebe, koji obuhvata vizuelni pregled vozila,
proveru pojedinih sklopova i uređaja na vozilu bitnih za bezbednost saobraćaja, proveru
tereta na vozilu i proveru dokumentacije za korišćenje vozila (Pravilnik o korišćenju
vojnih vozila u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, čl. 26).
Značajno je i angažovanje psihologa u jedinicama i ustanovama, koji vrše obuku,
informisanje i psihološku procenu vozača vojnih vozila za upravljanje vojnim vozilima.
Njihov rad prvenstveno je usmeren na psihofizičko stanje vozača za upravljanje vojnim
vozilom.
Pripremu vozača vojnog vozila vrši starešina koji ga upućuje na zadatak o čemu
sačinjava zapisnik u službenoj beležnici (Pravilnik o bezbednosti vojnih učesnika u
saobraćaju na putevima, čl. 80). Priprema vozača vojnog vozila obuhvata: upoznavanje sa
zadatkom, vremenom izvršenja zadatka, karakteristikama tereta koji se prevozi,
karakteristikama puta i saobraćaja, postupkom u slučaju saobraćajne nezgode ili kvara na
vozilu i ostalim specifičnostima bitnim za realizaciju zadatka.
Kroz upoznavanje sa zadatkom, lice koje priprema vozača, u ličnom kontaktu i
razgovoru stiče uvid u spremnost vozača za realizaciju zadatka i njegovo trenutno
psihofizičko stanje, čime se smanjuje mogućnost da nespreman, bolestan ili vozač pod
uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci sedne za upravljač vozila. Tom prilikom
vozaču se definiše i konkretno vozilom kojim realizuje prevoženje.
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Vozač se upoznaje sa mestom i vremenom javljanja na ukrcavanje-utovar, relacijom
vožnje i mestom i krajnjim vremenom za realizaciju prevoženja, kao i mestom i vremenom
za odmor u toku vožnje. Takođe, dobija i informacije o licu odgovornom za prevozukrcavanje-utovar ljudi odnosno tereta. Informacija o karakteristikama tereta daje
vremena vozaču da zna kakav teret prevozi i po potrebi pripremi potrebna dodatna sredstva
za obezbeđenje istog.
Za transport tereta za potrebe jedinica i ustanova svako prevozno sredstvo mora imati
tovarni list ili drugu propisanu ispravu o prevozu.
Kroz podatke o karakteristikama puta i saobraćaja, vozač dobija informacije o
karakterističnim i potencijalno opasnim mestima na maršruti, dozvoljenim brzinama
kretanja, deonicama puta sa specifičnim (oštećenim) kolovoznim zastorom, vremenom
zabrane korišćenja određenog puta ili dela puta, kao i alternativnim putevima za kretanje.
Upoznavanjem sa postupkom u slučaju kvara na vozilu skraćuje se vreme i resursi
potrebni za dovođenje vozila u ispravno stanje ili uklanjanje neispravnog vozila sa javnog
puta – transport do teritorijalno najbliže jedinice Vojske. Takođe, i u slučaju saobraćajne
nezgode vozaču se definiše procedura za postupanje u skladu sa odredbama propisa, u
skladu sa konkretnim okolnostima.
Vozač se upućuje na zadatak prevoženja po završenoj pripremi i kada ga lice koje ga
priprema utvrdi da je spreman za prevoženje, upoznat sa zadatkom, a vozilo i dokumenta
vozača i vozila ispravni.
5.

REZULTATI SWOT ANALIZEMODELA PRIPREME VOZAČA VOJNIH
VOZILA

Radi definisanja optimalnog načina pripreme vozača vojnih vozila, izvršena je SWOT
analiza postojećeg načina pripreme, pri čemu je izvršena identifikacija jačina i slabosti
postojećeg modela pripreme vozača, a zatim je izvršena identifikacija uticajnih faktora
okruženja – mogućnosti i pretnji na postojeći model pripreme vozača vojnih vozila.
U okviru analize postojećeg modela pripreme vozača, potrebno je odgovoriti na
sledeća pitanja:
1. Šta je to dobro što se postojećim modelom dobija?
2. Šta je pozitivno već postignuto po pitanju pripreme vozača vojnih vozila?
3. Zašto jedinice i ustanove imaju razloga da koriste postojeći model pripreme vozača?
4. Da li postojeći model pripreme vozača odgovara realnim potrebama jedinica i
ustanova?
Mogućnosti okruženja sistematizuju se pomoću odgovora na sledeća pitanja:
1. Koje su to mogućnosti koje okruženje pruža za unapređenje modela pripreme
vozača?
2. Koje rezultate očekuju jedinice i ustanove, a ne dobijaju se postojećim modelom?
3. Da li postoje određeni modeli u okruženju, koji se koriste za pripremu vozača?
Sa posebnom pažnjom moraju se identifikovati pretnje iz okruženja, jer one
predstavljaju osnov za definisanje smernica u budućoj strategiji definisanja modela
pripreme vozača. Kako bi identifikovali pretnje okruženja, potrebno je pronaći odgovore
na sledeća pitanja:
1. Koja su ograničenja postojeće organizacije, koja negativno utiču na definisanje
modela pripreme vozača?
2. Na koji način utiču karakteristike postojeće pripreme vozača na buduće aktivnosti?
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3. Koji su zahtevi jedinica i ustanova, usaglašeni sa trendom razvoja, za definisanjem
modela pripreme vozača?
Na osnovu prethodnih napomena, izvršena je SWOT analiza modela pripreme vozača
vojnih vozila i izrađena je matrica analize jačine i slabosti modela, mogućnosti i pretnji iz
okruženja, data u tabeli 2.
Na osnovu SWOT analize modela pripreme vozača vojnih vozila definišu se ciljevi
modela i smernice za definisanje unapređenja modela. Primena „strategije“ zavisi od
mogućnosti i nastojanja organizacije, ali najčešće se razmatraju mini-mini (WT) i maksimaksi (SO). Cilj je minimizirati slabosti modela i pretnje eksternih faktora, kao i
maksimiziranje snage modela i mogućnosti okruženja.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

6.

Tabela 2. SWOT analiza postojećeg modela pripreme vozača vojnih vozila
JAČINA – Strengh
SLABOSTI – Weaknesses
Normativna uređenost uslova za
1. Razmeštaj jedinica na većim
upravljanje vojnim vozilima
udaljenostima
Raspoloživost stručnim kadrom za
2. Različitost namene jedinica i ustanova
pripremu vozača
3. Potencijalna subjektivnost u obuci i
Raspoloživost materijalnom bazom –
pripremi vozača
sredstvima za obučavanje vozača
4. Različitosti u motivisanosti vozača
Uspostavljen sistem kontrole
MOGUĆNOSTI – Opportunities
PRETNJE – Threats
Normativna uređenost bezbednosti
1. Finansijska sredstva opredeljena za
saobraćaja u društvu
aktivnosti u oblasti bezbednosti vojnih
Mogućnost obučavanja i usavršavanja
učesnika u saobraćaju
pripadnika jedinica i ustanova u društvu
2. Potencijalne slabosti elemenata sistema
Civilno-vojna saradnja sa institucijama u
osposobljavanja vozača u društvu
društvu
3. Stanje puteva i komunikacija u javnom
saobraćaju
Međunarodna vojna saradnja

DISKUSIJA REZULTATA I PREDLOZI ZA UNAPREĐENJE MODELA
PRIPREME VOZAČA VOJNIH VOZILA

S obzirom na to da je izvršena analiza postojećeg modela pripreme vozača vojnih
vozila kroz povoljne (mogućnosti) i nepovoljne (pretnje) faktore i jačine i slabosti, mogu
se identifikovati četiri moguće „strategije“ unapređenja modela pripreme vozača. Na
osnovu podataka iz tabele, uočljivo je da dominiraju mogućnosti da se izvrši minimiziranje
unutrašnjih slabosti i maksimiziranje spoljašnjih mogućnosti.
Mini-maksi strategija (WO) podrazumeva minimiziranje unutrašnjih slabosti i
maksimiziranje spoljašnjih mogućnosti. Model pripreme vozača ima dobre mogućnosti sa
stanovišta spoljašnjih faktora, ali postoje unutrašnje slabosti modela. Na osnovu analize,
u cilju poboljšanja modela, potrebno je:
x izraditi standardne procedure obuke i pripreme vozača zasnovane na važećim
propisima, a u zavisnosti od namene i zadataka jedinica;
x razviti informacioni sistem za proveru znanja vozača vojnih vozila;
x implementirati pozitivna iskustva međunarodne vojne saradnje;
x intenzivirati civilno-vojnu saradnju u oblasti obuke i usavršavanja vozača;
x intenzivirati rad psihologa u radu sa vozačima i
x pratiti novine u propisima i procedurama obuke i pripreme vozača u društvu i
sagledati mogućnosti implementacije i usaglašavanja propisa i procedura u vojsci.
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7.

ZAKLJUČAK

Nadležni organi Ministarstva Odbrane i Vojske Srbije za funkciju saobraćaja i
transporta prate i usaglašavaju propise i norme ponašanja i obaveze institucije i vozača i
vozila, sa republičkim zakonima i propisima koji tretiraju odvijanje i bezbednost
saobraćaja i transporta.
Vozač, kao faktor bezbednosti saobraćaja, ima najveći uticaj na bezbedno odvijanje
saobraćaja. Pripremom vozača i insistiranjem na dobrom poznavanju i primeni zakona i
propisa iz bezbednosti saobraćaja, definisanjem konkretnog zadatka i poznavanjem vozila
i puta kao faktora bezbednosti saobraćaja od strane vozača, predstavlja osnov za njegovo
bezbedno ponašanje, a samim tim i bezbedno odvijanje saobraćaja.
Pored uspostavljenog modela pripreme vozača vojnih vozila, postoji mogućnost za
unapređenje, za šta je izvršena SWOT analiza postojećeg modela i definisana strategija
unapređenja postojećeg modela.
Na osnovu važećih propisa, potrebno je razraditi procedure pripreme vozača u
zavisnosti od zadataka i specifičnosti vojnih vozila jedinice odnosno ustanove. Provera
vozača vrši se na nivou jedinice odnosno ustanove, a razvijen je informacioni sistem za
proveru znanja kandidata za vozače, koji se može primeniti i za proveru znanja vozača. S
obzirom na veoma razvijenu međunarodnu vojnu saradnju u oblasti saobraćaja i transporta
i članstvo u Evropskoj komisiji za bezbednost saobraćaja u oružanim snagama (ECRAF –
European Commission for Road safety in the Armed Forces), postoji mogućnost za
implementaciju i primenu pozitivnih iskustava stranih oružanih snaga. Propisima u oblasti
saobraćaja i transporta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije data je mogućnost saradnje
stručnih organa na nivou garnizona i jedinica i ustanova sa organima lokalne samouprave
u oblasti bezbednosti saobraćaja, što je potrebno intenzivirati. Pored ulazne selekcije
vozača od strane psihologa, potrebno je intenzivirati pripreme vozača od strane psihologa
na nivou jedinica i ustanova.
Radi unapređenja bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju potreban je kontinuiran
rad svih subjekata uključenih u oblast bezbednosti saobraćaja u Ministarstvu odbrane i
Vojsci Srbije. Unapređenjem bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju unapređuje se i
celokupan sistem bezbednosti saobraćaja u društvu.
8.
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KANCELARIJA ZA DEČIJA AUTO SEDIŠTA - PRIMER DOBRE
PRAKSE
OFFICE FOR CHILDREN'S CAR SEATS-GOOD EXAMPLE
Marijana Jovanović1, Ivana Mihajlović2, Marina Spasić3
Rezime: U Srbiji u poslednjih deset godina deca najčešće stradaju kao putnici u automobilima, kada
su uglavnom sa onima koji ih najviše vole - sa svojim roditeljima. Razlog za to je pre svega u
nedovoljnoj informisanosti o značaju kao i pravilnom korišćenju dečijih auto-sedišta. Iz tog razloga
je krajem novembra u Novom Sadu pokrenuta Kancelarija za dečija auto-sedišta sa osnovnim
zadatkom da roditeljima i ostalim zainteresovanim građanima pruži sve informacije u vezi sa ovom
temom. Istovremeno, kroz predavanja za roditelje, javne akcije besplatnog pregleda dečijih autosedišta, kao i obuke u okviru škole za trudnice, radiće se na unapređenju svesti o značaju pravilnog
korišćenja dečijih auto-sedišta. Paralelno sa tim, kroz Kancelariju će biti podeljeno 60 autosedišta
namenjenih deci od rođenja pa do 13kg za koja će moći da konkurišu samohrani roditelji i oni sa
niskim primanjima, pod uslovom da su odslušali obuku o pravilnom korišćenju istih. Nakon što ih
deca prerastu, u obavezi su da dobijena auto-sedišta vraćaju nazad, kako bi ona bila dalje ustupana
na korišćenje. Kancelarija je istovremeno odličan primer saradnje gradskih institucija, nevladinog i
privatnog sektora. U radu je predstavljen način rada kancelarije, rezultati aktivnosti i najčešće greške
na koje se nailazilo u korišćenju auto sedišta. .
Ključne reči: deca putnici, bezbednost, dečija auto-sedista, najčešće greške
Abstract: In Serbia, in the last 10 years, children get hurts mainly as a victims as passengers in cars,
when are mainly with their loving ones-their parents. Reason for that is first of all in the lack of
information about importance and proper usage of children's car seats. For that reason, end of
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November in Novi Sad has been established Office for children's car seats aiming to give all
information, both to parents and all interested citizens regarding this topic. In the same time, through
lectures for parents, public actions of free children's car seats check, as well as training within School
for pregnant women, it will be promoted and increased awareness on right usage of children's car
seats. Also, within the office will be distributed 60 children's car seats for children age from 0 until
13 kg, which could get all single parents and parents with low incomes, under condition they have
attended training about proper usage of car seats. After children grow up, they must return taken car
seats, so they could be forwarded further. Office is in the same time good example of cooperation
between government institutions, ngo and private sector. In this work has been presented how the
Office works, activity results and often mistakes when using car seats.
Keywords: children passengers, safety, children's car seats, main mistakes

1.

UVOD

Jedini ispravan način prevoženja svih putnika u automobilu jeste tako da su vezani
sigurnosim pojasevima. Deca niža od 150 cm (odnosno 135 cm u nekim automobilima)
ne mogu se pravilno vezati pojasom automobila (tako da im donji deo pojasa stoji nisko
preko kukova, a dijagonalni deo po sredini ramene kosti i grudnog koša) i zbog toga bi
trebalo da se prevoze u dečijim auto-sedištima primerenim svom uzrastu. Da bi dete
zaštitilo u sudaru, dečije autosedište mora zadovoljavati uslove regulacije UNECE
R44/04, odnosno R129, odgovarati detetovom fizičkom uzrastu, biti pravilno pričvršćeno
za vozilo i ne bi trebalo da je starije od roka trajanja koji određuje proizvođač u uputstvima
auto-sedišta, a dete mora biti pravilno i dovoljno čvrsto vezano u njemu. Takođe se ne bi
smelo koristiti auto-sedište koje je bilo u sudaru. U Srbiji postoje dva problema vezana za
korišćenje auto-sedišta. Prvi je nedovoljno razvijena svest roditelja o važnosti korišćenja
istih iz čega proizilazi mali procenat upotrebe auto-sedišta za decu. Drugi, možda još veći
problem, je neinformisanost roditelja o pravilnom korišćenju dečijih auto-sedišta, jer
uputstva za upotrebu su često nejasna ili nepotpuna, auto-sedišta se često nasleđuju i do
roditelja dođu bez uputstava i svih delova, tako da čak i onaj mali broj roditelja koji je
svestan važnosti i koristi auto-sedište u preko 90% slučajeva čini to nepravilno. Zakonska
regulativa, koja zahteva korišćenje dečijih auto-sedišta samo do tri godine starosti, je
neadekvatna i nije usklađena sa zakonima zemalja u regionu i Evropi, pa doprinosi
zbunjenosti i neinformisanosti roditelja.
Auto-sedišta zaista spašavaju živote dece, ali pod uslovom da se pravilno koriste. Ona
umanjuju rizik od smrtnih i teških povreda za oko 70% (ona koja se postavljaju suprotno
smeru vožnje), a ona koja se koriste u smeru vožnje za 54%.
2.

MATERIJAL I METODE

Sa ciljem unapređenja bezbednosti dece kao putnika u saobraćaju, u Novom Sadu je
otvorena prva Kancelarija za dečija auto-sedišta u Srbiji. Kancelarija je deo projekta
„Bezbednost se uči pre prvih koraka“ koji realizuje Centar za promociju bezbednosti
saobraćaja uz podršku kompanije NIS, Grada Novog Sada i Doma zdravlja Novi Sad.
Osnovni cilj je informisanje roditelja o značaju i pravilnoj upotrebi dečijih auto-sedišta.
Kancelarija je smeštena u objektu Domu zdravlja Novi Sad i četiri puta nedeljno u njoj
dežuraju obučeni savetnici za dečija auto-sedišta. Tokom tih dežurstava, roditelji mogu
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doći sa svojom decom i na licu mesta proveriti da li pravilno koriste auto-sedište. Savetnici
im ukazuju na greške i daju savete kako da iste otklone. Ostalim roditeljima koji se tu
zateknu se dele informativne brošure i pozivaju se da dođu na pregled sa svojim autosedištem. Predavanja o pravilnoj upotrebi auto-sedišta se realizuju u okviru škole za
trudnice Doma zdravlja Novi Sad, koja svakog meseca upiše oko 100 trudnica. Takođe,
po potrebi, organizuju se i predavanja za roditelje koji ne pohađaju školu za trudnice.
Istovremeno se kroz Kancelariju dele auto-sedišta grupe O+, namenjena deci od rođenja
pa do 13kg, tako što im se ustupaju na besplatno korišćenje dok ih deca ne prerastu, nakon
čega su u obavezi da ih vrate nazad kako bi se ona dalje ustupala roditeljima kojima je
takva pomoć neophodna. Auto-sedišta, ukoliko ne učestvuju u sudaru, imaju rok trajanja
8 godina i na taj način je omogućen kontinuiet projekta. Za besplatno korišćenje autosedišta se mogu prijaviti svi (budući) roditelji sa teritorije Grada Novog Sada čija
pojedinačna primanja su ispod 40.000 dinara ili samohrani (budući) roditelji. U trenutku
predaje dokumentacije dete ne sme biti starije od tri meseca, odnosno ako su u pitanju
budući roditelji trudnica treba da bude najmanje u 7. mesecu trudnoće. Neophodno je da
se pre prijave odsluša predavanje o značaju i pravilnom korišćenju dečijih auto-sedišta,
kako bi bili sigurni da će auto-sedište koje im se ustupi biti korišćeno na ispravan način a
deca u njemu bezbedno prevožena. Prilikom konkurisanja za bespaltna auto-sedišta
neophodno je podneti odgovarajuću dokumentaciju:
x Potvrda o odslušanom predavanju u vezi sa pravilnom upotrebom autosedišta
x Fotokopije ličnih karata svih članova domaćinstva (za decu fotokopije Izvoda
iz Matične knjige rođenih)
x Fotokopija saobraćajne dozvole ( za roditelje koji nisu vlasnici automobila
neophodna je i saglasnost vlasnika automobila o korišćenju)
x Potvrde o visini primanje za zaposlene članove domaćinstva (ček od
poslednje penzije za penzionere), ili potvrde o nezaposlenosti za nezaposlene
a radno sposobne članove domaćinstva
x Ukoliko se radi o budućim roditeljima, neki dokaz o dužini trudnoće
Na osnovu podnete dokumentacije se računa prosek primanja po članu domaćinstva,
tako da se najniži prosek primanja po članu domaćinstva uzima kao kriterijum za odabir.
Presek se pravi na kraju svakog meseca u periodu od decembra 2016.godine do marta
2017.godine i 15 prijavljenih sa najnižim primanjima u tom trenutku dobijaju na besplatno
korišćenje dečije auto-sedište. Roditelji koji jednom predaju dokumentaciju, u slučaju da
u prvom krugu ne dobiju auto-sedište, ne moraju ponavljati prijavu već se njihove prijave
uzimaju u obzir i za svaki sledeći presek.
Podaci o pregledanim auto-sedištima se beleže na posebnim formularima koji se
kasnije obrađuju i analiziraju.
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Slika 1. Formular sa pregleda auto-sedišta

3.

REZULTATI

Kancelarija za dečija auto-sedišta je otvorena 24.11.2016. godine u objektu „Jovan
Jovanović Zmaj“ Doma zdravlja Novi Sad u ulici Zmaj Ognjena Vuka 19, na odeljenju
pedijatrije. Do sredine januara, kroz Kancelariju je pregledano 61 auto sedište, održano
je 17 predavanja o značaju i pravilnoj upotrebi dečijih auto-sedišta kojima je prisustvovao
121 roditelj i podeljeno je 12 auto sedišta kategorije O+ samohranim i roditeljima sa
niskim primanjima. Uspostvljena je saradnja sa Agencijom za bezbednost saobraćaja
Republike Srbije koja je Kancelariji donirala 10 auto-sedišta, a projekat je naišao na veliko
interesovanje kako lokalnih tako i nacionalnih medija.
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Dalje u radu su predstavljeni rezultati koji su dobijeni obradom 264 formulara o
pregledanim auto-sedištima u Novom Sadu (61 u okviru Kancelarije i 203 na javnim
akcijama besplatnog pregleda auto-sedišta koje su 5 puta u roku od 3 godine realizovane
pre otvaranja Kancelarije)
Tabela 1. Pravilno korišćenje auto sedišta od zavisnosti od kategorije u kojoj se koristi

kategorija u kojoj se koristi
sedište

ukupan
br.pregledanih
sedišta

pravilno se
koristi

nepravilno
se koristi

0/0+

197

0

197

I

55

6

49

II i III

12

11

1

ukupno

264

17

247

%

100

6

94

Slika 2. Procenat pravilnog korišćenja auto-sedišta u zavisnoti od kategorije u kojoj se
koristi
Tabela 2. Greške pri upotrebi kaiševa auto-sedišta
KAIŠEVI AUTO
SEDIŠTA

ukupan
br.pregledanih
sedišta

pravilno

nepravilno

%
pravilno

%
nepravilno

dovoljno zategnut

252

6

246

2

98

odgovarajući prorezi

252

109

143

43

57

trake neuvrnute
ručka u ispravnom
položaju

252

214

38

85

15

156

87

69

56

44
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Tabela 3. Greške pri upotrebi sigurnosnog pojasa automobila prilikom montiranja autosedišta
POJAS VOZILA
ispravna putanja
dovoljno zategnut
učvršćen kopčom

4.

ukupan
br.pregledanih
sedišta
264
264
26

pravilno
190
17
11

nepravilno
74
247
15

%
pravilno
72
6
42

%
nepravilno
28
94
58

DISKUSIJA

Sve ove greške uočene tokom pregleda auto sedišta (94% nepravilno korišćenih autosedišta) su potencijalno fatalne u sudaru, a napravili su ih roditelji koji su već osvešćeni
po pitanju korišćenja auto-sedišta, s obzirom da korste ista i da su došli samo da potvrde
da li to rade na pravilan način
Najčešće greše roditelji koji koriste sedišta grupe 0 i 0+ (od rođenja pa do 10 odnosno
13kg) u kojima se deca voze u suprotnom smeru od smera vožnje. Što je dete manje to su
i roditelji uplašeniji, te strah u kombinaciji sa nedovoljnom informisanošću daje ovakve
rezultate
Najčešće greške u korišćenju auto-sedišta su nedovoljno zategnuti kaiševi samog
sedišta (98%) i nedovoljno zategnuti sigurnosni pojasevi automobila koji se provlače kroz
auto-sedište prilikom njegovog postavljanja (94%). Da bi dete u auto-sedištu bilo pravilno
vezano, pojasevi samog auto-sedišta moraju biti zategnuti tako da između ramena i trake
pojasa može stati samo jedan prst. Ako auto-sedište ima štitnik umesto pojaseva, on takođe
mora biti što čvršće vezan i prislonjen uz dete, kako ono prilikom sudara ne bi izletelo.
Opšta je preporuka da se deca zimi ne vezuju u debeloj odeći, jaknama i skafanderima, jer
se u tom slučaju pojasevi ili štitnik ne mogu dovoljno zategnuti.
Roditelji se često plaše da će povrediti dete ako previše zategnu pojaseve. Zbog toga
su naročito novorođene bebe po pravilu nedovoljno čvrsto vezane, a to nosi veliki rizik
prilikom sudara, naročito uzimajući u obzir stepen razvoja vrata i vratnog dela kičme.
Još jedna greška i predrasuda koja se često sreće je podmetanje raznih stvari ispod
malih beba, u auto-sedištima grupe 0 i 0+, kako bi se njihovo telo „izravnalo“ te tako
izbegao poluležeći položaj. Strah od poluležećeg položaja pojačavaju i predasude
određenog broja zdravstvenih radnika koji često kritikuju roditelje koji bebu žele da iznesu
iz porodilišta u auto-sedištu. Zbog toga roditelji često podmeću peškire, pelene i slično, i
time narušavaju pravilan položaj bebinog tela. Ako dete nije u ispravnom položaju, onom
koji je predvideo proizvođač, prilikom sudara sile se ne raspoređuju preko najsnažnijih
tačaka na telu, i može doći do određenih povreda koje se ne bi dogodile da je dete bilo u
pravilnom položaju. Zbog toga je edukacija roditelja, ali i zdravstvenih radnika jako bitan
deo podizanja svesti o važnosti pravilnog korišćenja dečijih auto-sedišta.
Veliki problem je i korišćenje auto-sedišta koje nije adekvatno uzrastu deteta. Tako u
58% slučajeva pregledanih auto-sedišta u kojima su prevožena deca mladja od godinu
dana, data je primedba da se ne prevoze u skladu sa uzrastom. Naime, prema Regulaciji
R129 Evropske komisije deca se prevoze suprotno smeru vožnje do najmanje 15 meseci
starosti. Ranije preporuke su bile do minimum godinu dana. Deca mlađa od godinu dana
još uvek nemaju dovoljno razvijene vratne i leđne mišiće, te uticaj naglog zaustavljanja ili
sudara može uzrokovati ozbiljne povrede ako je ono okrenuto u smeru vožnje. Pitanje je
koji je razlog tome. Da li to čine iz materijalnih razloga, pa umesto da kupe sedišta i jedne
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i druge grupe, odmah kupuju ona koja u principu mogu najduže da koriste (okvirno od 1.
do 4. detetove godine, tj. od 9-18kg), strah od postavljanja bebe u poluležeći položaj ili je
razlog tome nedovoljna informisanost i edukacija roditelja. Takođe u pojedinim
slučajevima smo čuli komentare roditelja da su takve savete dobili od prodavaca autosedišta.
Predavanja za buduće roditelje, koja se u okviru Kancelarije organizuju u školi za
trudnice Doma zdravlja Novi Sad, su izuzetno značajna jer se pokazalo da najviše greše
roditelji najmlađe dece, od rođenja pa do godinu dana starosti.
Kroz Kancelariju je podeljeno 12 auto-sedišta grupe 0+ što ukazuje na potrebu za
ovakvim vidom pomoći budućim roditeljima, s obzirom da dolazak novog člana porodice
iziskuje mnogo novih materijalnih troškova. Takođe, poželjno da se sedišta ne dele
nasumično nego upravo roditeljima kojima je takav način pomoći najpotrebniji i kriterijum
najmanjeg primanja po članu domaćinstva se pokazao kao izuzetno dobar način odabira
roditelja kojima treba pomoć. Predavanja kao uslov za dobijanje auto sedišta su novina
koja je itekako potrebna, s obzirom na brojne greške koje roditelji čine prilikom njihovog
korišćenja.
5.

ZAKLJUČAK

Rezultati sprovedene analize formulara sa pregleda auto-sedišta, pokazali su da
ogromna većina roditelja koji koriste auto-sedišta za prevoz svoje dece ipak ne poseduje
dovoljno znanja da bi to radili ispravno, što ukazuje na potrebu za organizovanjem
dodatnih obuka, bilo putem direktnog kontakta kroz realizaciju predavanja i javnih akcija
ili putem medija, socijalnih mreža ili na druge načine. Uporedo sa edukacijom o pravilnoj
upotrebi auto-sedišta, neophodno je raditi i na podizanju svesti roditelja o neophodnosti
korišćenja istih, ali i o korišćenju sigurnosnih pojaseva za sve putnike, naročito na zadnjem
sedištu. Iz svih navedenih razloga, može se zaključiti da postoji potreba za otvaranjem
Kancelarije za auto-sedišta prevashodno sa ciljem da informiše roditelje o značaju i
pravilnom korišćenju auto-sedišta. Predavanja, kao obavezan uslov i drugi ustanovljeni
kriterijumi za podelu auto-sedišta, kao i obaveza vraćanja sedišta nakon što ih deca
prerastu, čime se omogućava kontinuitet rada Kancelarije, su se pokazala kao kvalitene
aktivnosti sa ciljem unapređenja bezbednosti dece kao putnika u automobilima. Projekat
Kancelarije za auto-sedišta se pokazao i kao odličan primer dobre prakse saradnje
civilnog, vladinog i privatnog sektora. Svako od partnera je prepoznao svoj interes, ulogu
i značaj, što za rezultat ima odličan model unapređenja znanja, stavova i ponašanja
roditelja kada je reč o korišćenju auto-sedišta. Model koji predviđa realizaciju predavanja,
javnih akcija pregleda auto-sedišta, podelu auto-sedišta po, prethodno u radu, opisanim
uslovima kao i pokretanja svojevrsnog info pulta gde svi zainteresovani mogu dobiti
željene informacije, pokazao se kao dobar model, primenljiv i u ostalim lokalnim
samoupravama, naročito u onima koje su se opredelile za podelu auto-sedišta. Iz razgovora
sa roditeljima, uočena je potreba za edukacijom medicinskih radnika i pripadnika
saobraćajne policije, koji predstavljaju nesumnjiv autorit roditeljima a neretko daju
pogrešne informacije u vezi sa pravilnim korišćenje auto-sedišta tokom vožnje dece u
automobilima. Takođe je u budućnosti neophodna i promena zakonske regulative u ovoj
oblasti koja će predviđati obavezno korišćenje odgovarajuće kategorije auto-sedišta sve
dok dete ne dostigne visinu od 150cm (135cm) što je neophodno kako bi se pravilno vezalo
pojasom automobila.
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УТИЦАЈ МЕДИЈА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
HOW MEDIA INFLUENCE TRAFFIC SAFETY
Маријана Јовановић1, Владимир Баровић2, Ненад Станковић3,
Александар Карановић4
Резиме: Савремени медији - радио, дневна штампа, телевизија, интернет - потпуно су
интегрисани у модерно друштво и у њему имају видну улогу која се свакодневно
демонстрира кроз симболичку али и функционалну димензију. Савремени свеприсутни
медији, осим забавне и информативне улоге, имају и врло важну образовну улогу, а
конзументи медијских порука се ослањају на написану и изговорену реч, уверени у њену
истинитост, прецизности и објективност. У жељи за профитом, информације се често
обрађују сензационалистички, подилази се најнижим поривима и најгорим укусима
конзумената информација и на тај начин се остварује висока слушаност, гледаност или
највећи број кликова. На овај начин медији стварају искривљену слику стварности и врше
лош утицај на конзументе медијских садржаја, пре свега на младе људе чији се ставови и
уверења још увек формирају. То је видно у свим областима живота, а посебно је опасно у
подручју саобраћајних незгода, када се кроз разне медијске садржаје пласира бахата,
неодговорна, те вожња под дејством алкохола и психоактивних супстанци као пожељан
модел понашања, и пример мачизма. Утицај медија на формирање јавног мњења је изузетно
битан и из тог разлога смо у раду покушали да тај утицај истраживачким путем
квантификујемо и дешифрујемо.
Кључне речи: медији, сензационализам, саобраћајне незгоде, извештавање, коментари
Abstract: Modern media-radio, Daily news, TV, Internet-are completely integrated in modern
society and have within it visible role, demonstrated on a daily basis through symbolic but functional
dimension. Beside entertaining and informative role, modern and omnipresent media have very
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important educational role, and consumer of those media messages follow written and said word
and consider it assured it is true, precise and objective. Reaching profit, information are often worked
and served sensational, in order to reach the worst taste and consume level and gain high level of
audience and high number of clicks. This is how media creates false picture of reality and
demonstrate bad influence toward media content consumers, before all youth who are still creating
their attitudes and opinions. It is visible in all life areas, specially is traffic accidents area, when is
,through different media contents , served haughty, irresponsible drive and drive under alcohol
considers as a desirable and macho behaviour. Media influence toward creation of public opinion is
extremely important and because of that we have tried in this work to catch that influence through
research and to quantify and decode it`s effects through analysis of news articles and comments of
few traffic accidents with the hardest consequences, with aim to improve media reporting about
traffic accidents
.Keywords: Media, Sensationalism, Traffic accidents, Reporting, Comments

1.

УВОД

Једна од најчешћих кризних ситуација када говоримо о медијима, управо су
саобраћајне незгоде. Не прође скоро ниједан дан, а да у неком медију не видимо или
не прочитамо вест о саобраћајној незгоди са смртним исходом или тешким телесним
повредама. У жељи за профитом, који се постиже високом слушаношћу,
гледаношћу или читаношћу тј. највећим бројем кликова, информације се често
обрађују сензационалистички.
Безбедност саобраћаја из угла медија има две компоненте: једна је класично
извештавање о незгодама, а друга је едукативна, која подразумева обавештавање
конзумената о потенцијалним опасностима којих сваки учесник у саобраћају мора
бити свестан. Иако је улога медија у извештавању о саобраћајним незгодама двојака,
код нас се углавном своди на класично извештавање.
У погледу јавних кампања у медијима постоје два опречна мишљења која се
сукобљавају по питању етике, а то су модел експлицитне кампање и модел
апеловања. Први модел подразумева да потресна фотографија може утицати на
свест возача да схвате погубне последице и да ће аутентични снимци унесрећених
лица више деловати на возаче и учеснике у саобраћају од стотина хиљада текстова
и порука. У тој методи у медијима је пожељно објављивати што потресније снимке,
који подсећају на везивање појаса, спорију вожњу, неконзумирање алкохола... Ако
размотримо модел апеловања, који подразумева необјављивање потресних сцена,
можемо закључити да се у том случају емитери порука оријентишу на људску
савест, јер тај приступ подразумева емитовање и приказивање текстуалних порука
возачима. Ту се сцене потресних последица саобраћајних незгода изостављају, али
је могуће приказивање мање експлицитних снимака или фотоса уништених возила,
без жртава или унесрећених (Ross,2003). Постоји и правни аспект проблема јер су
могуће судске тужбе за наношење душевне боли. У модел апеловања можемо
убројати текстове и извештаје о самим саобраћајним незгодама, који изгледају као
упозорење и едукација учесника у саобраћају. Такви текстови нису пракса у
извештавању домаћих медија.
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2.

МЕТОДЕ

Имајући у виду предмет истраживања, циљ и задатке које овај рад намерава да
испуни, коришћена је квантитативно-квалитативна метода анализе дискурса.
За потребе кванитативно-квалитативне метода анализе дискурса дневних
листова „Блиц“, „Курир“ и „Вечерње новости“ креиран је посебан кодекс помоћу
којег ће се описати и квалификовати садржај, како би се аналитички и систематски
представили прикупљени подаци. У раду је обрађено 8 саобраћајних незгода, тако
што су анализиране прве вести о њима у три наведена медија. Званични подаци о
саобраћајним незгодама које су у раду обрађене прикупљени су из базе
саобраћајних незгода МУП-а републике Србије.
3.

РЕЗУЛТАТИ
Табела 1. Проценат заступљености одабраних параметара у извештавањима о
одабраним незгодама по медијима

параметри
сензационалистички наслов
фотографија са места незгоде
фотографије жртава преузете са друштвених
мрежа
фотографије жртава са места незгоде
видео снимак
извештавање о коришћењу сигурносних појасева
просечан бр.коментара по тексту
није се поштовао новинарски етички кодекс

Блиц
100%
50%

Курир
88%
37%

Вечерње
новости
75%
75%

25%
12%
12%
0%
256
75%

12%
12%
0%
0%
33
88%

37%
0%
0%
0%
6
63%

Табела 2. Упоредна анализа за незгоду бр.1

Курир

Наслов: Трагедија код Шапца ; Погинула попадија (30) и њен син(2), свештеник
тешко повређен
Опис: “Фијат пунто”, којим је управљао свештеник Синиша Пиљановић (30), секретар
Епархије врањске, слетео с пута и ударио у бетонски стуб.

Блиц

Наслов: СТРАВИЧНА СЦЕНА Мајка мртва, отац јауче, девојчица у каналу, а
дечак прикљештен
Опис: Аутомобил „фијат пунто“ са четворо Пиљановића слетео са пута, ударио у
бетонски стуб и преврнуо се на кров. Мајка је преминула на лицу месту, а њен син у
београдској Дечјој болници у Тиршовој улици. Синиши, који је био возач, живот није
угрожен, а после пријема у шабачку болницу, транспортован је у Ургентни центар.
Пример кршења етичког кодекса: Одмах сам дотрчао и затекао стравичан призор.
Девојчица је лежала у каналу и дозивала мајку. Друго дете је прикљештио аутомобил.
Отац је јаукао, а мајка није давала знаке живота – прича мештанин Штитара, који није
хтео да се представи.
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Вечерње
новости

Званични
подаци
Додатне
напомене

Наслов : Погинули мајка и дете, боре се за очев живот
Опис : У стравичној саобраћајној несрећи која се догодила на магистралном путу
Шабац – Лозница код села Штитар, када је аутомобил ”фијат пунто” ударио у бандеру,
погинула је Маја Пиљановић (26), а њен једногодишњи син Милан преминуо је у
болници. Супруг и отац, Синиша Пиљановић (30) који је управљао возилом тешко је
повређен, док је њихово друго дете, четворогодишња ћерка Василија, само лакше
озлеђена. Још није познат узрок овог удеса, али се сумња да је Синиша заспао за
воланом и слетео с пута. Ударио је у бетонски стуб и зарио се у земљу у дубоком јарку.
Пример кршења етичког кодекса:У кући Пиљановића у Шековићима у уторак су
одзвањали плач и јауци. - Сњежана је изгубљена – наставља Мркајић. – Једва је пре 30
година преживела смрт мужа Милана и ето сад се деси још једна трагедија. Сва
родбина покушава да је утеши. – Поглед на место где су се сурвали леди крв у жилама
– каже нам комшиница, која је била и сведок извлачења настрадалих из аутомобила. –
Велике локве крви, разбацани остаци флашица воде, допола поједени слаткиши. А
поред је стајао ауто, потпуно смрскан. Од тог ужаса нисам ока склопила.
Возило је слетело са пута, ударило о бетонски стуб и преврнуло се на кров. Возач (отац)
је задобио тешке телесне повреде, сувозач (мајка) је погинуо, дете 3,5 године на задњем
седишту, лаке телесне повреде, дете 2 године на задњем седишту задобило тешке
телесне повреде - касније преминуло.
Возач је управљао возилом док му је трајала заштитна мера забране управљања
возилом Б категорије због вожње под дејством алкохола, што ниједан медиј није пренео

Табела 3. Упоредна анализа за незгоду бр.2

Курир

Блиц

Вечерње
новости

Званични
подаци
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Наслов: Директан судар, ТЕШКА НЕСРЕЋА У НС: Погинуле две девојке и
младић!
Опис:Настрадали су се налазили у аутомобилу „голф“, који се кретао Булеваром цара
Лазара, право, док је возач „ауди 8“ Д.В. (21) из Новог Сада ишао са Моста слободе ка
Булевару ослобођења. Како незванично сазнајемо возач аудија имао је преко 1,1
промила алкохола у крви, а иначе возило се кретало брзином преко 160 км/х. Ударац је
био толико страшан да је аутомобил „голф“ од силине ударца откинуо и стуб семафора,
а делови овог аутомобила су били на све стране.
Пример кршења етичког кодекса:Ово у свом животу нисам видео. Једна девојка је
испала, док је сувозач остао на свом месту, а друга девојка која је била позади јадна
нашла се у гепеку од кола – каже један младић, који је наишао у тренутку када је дошло
до несреће.
Наслов: СТРАВИЧАН СНИМАК “Ауди” са 160 на сат однео три млада живота
Опис:21-годишњи Д.В. возач аутомобила који је ударио у “поло” у којем се налазило
троје младих у повратку са прославе годишњице мале матуре, ухапшен је и налази се у
притвору.
Пример кршења етичког кодекса: постављање видео снимка незгоде
Наслов: Нови Сад: У саобраћајној несрећи погинуло троје младих
Опис: Саобраћајној несрећи која се ноћас око 2.15 сати догодила на углу Булевара
ослобођења и Булевара цара Лазара у Новом Саду живот је изгубило троје младих
људи, рекла је Тањугу портпаролка новосадске Хитне помоћи Соња ПокрајацНенадић.Она је казала да је у тој тешкој несрећи још једно лице теже повређено и да је
са вишеструким преломима примљено у Ургентни центар Клиничког центра Војводине.
У несрећи су погинуле две девојке и један младић, рекла је Покрајац-Ненадић.Од
силине удара на поменутој раскрсници откинут је стуб семафора, а делови аутомобила
разлетели су се свуда око раскрснице.
Путничко возило марке ГОЛФ се зауставља на црвеном светлу на семафору и након
неколико секунди креће, иако му је био забрањен пролаз. На њега са леве стране налеће
возило марке АУДИ којим је управљао возач под дејством алкохола (1,34промила) и
неприлагођеном брзином (155км/ч). Возач и путници у возилу марке ГОЛФ су
погинули (нису имали везан сигурносни појас, ваздушни јастуци су се активирали).
Возач возила марке АУДИ је имао лаке телесне повреде (користио је сигурносни појас,
ваздушни јастуци су се активирали). Узрочни фактори настанка саобраћајне незгоде су
пролазак кроз црвено светло, неприлагођена брзина и алкохол
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Табела 4. Упоредна анализа за незгоду бр.3

Званични
подаци

Наслов: СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА КОД ЛОЗНИЦЕ: НАСТРАДАЛИ ПО
ПОВРАТКУ СА СВАДБЕ; Четворо погинуло, међу њима и двогодишње дете!
Опис: Удес се догодио око 17 часова, на заобилазном путу око Лознице и Бање
Ковиљаче. До несреће је дошло кад је аутомобил „голф“ босанскохерцеговачких
таблица из непознатог разлога прешао у супротну траку и подлетео под шлепер.
Пример кршења етичког кодекса: Људе из аутомобила извлачили су сатима. Колико
знам, међу погинулима је и мала девојчица – рекао је извор за Курир.
Наслов: СМРТ ПОД ШЛЕПЕРОМ Погинуле четири особе, међу њима и
девојчица
Опис: Несрећа се догодила на равном делу пута и према тврдњама очевидаца,
путнички аутомобил марке “голф”, босанских таблица, директно је ударио у шлепер
који се кретао из правца Малог Зворника, а којим је управљао возач такође из БиХ.
Пример кршења етичког кодекса: Сензационалистички наслов
Наслов: “ТРАГЕДИЈА КОД БАЊЕ КОВИЉАЧЕ ВРАЋАЛИ СЕ СА СВАДБЕ:
Четворо погинуло у удесу, међу њима и девојчица (2)”
Опис: До удеса је дошло на равном делу пута када је “голф” БХ регистарских ознака,
који је ишао из правца Лознице према Малом Зворнику подлетео под камион теретњак,
који је ишао из супротног правца. Незванично сазнајемо да је и возач камиона из БиХ,
и да је приведен.
Пример кршења етичког кодекса: Коришћење пуних имена и презимена жртава
Путничко возило у кривини прелази у супротан смер и предњим десним чеоним делом
удара у предњи десни чеони део теретног моторног возила. Возач теретног моторног
возила је прошао без повреда (имао је везан сигурносни појас). Возач путничког
возила је погинуо (имао је везан сигурносни појас, активирао се ваздушни јастук),
сувозач је погинуо (имао је везан сигурносни појас, активирао се ваздушни јастук),
путник на задњем седишту је погинуо (није имао везан појас), други путник на задњем
седишту је имао тешке телесне повреде и касније преминуо (није имао везан
сигурносни појас), трећи путник на задњем седишту ( дете од 9 месеци) је погинуло
(није имало ауто-седиште). Нема података о алкохолисаности возача. Узрочни фактор
настанка саобраћајне незгоде је непажња возача путничког моторног возила.

Курир

Наслов: УДЕС КОД ЛОЗНИЦЕ: Погинули муж и жена у реноу”
Опис: Несрећа се догодила када је мини-бус ауто-превозника „Белегија превоз“,
којим је управљао З. М. (51), прешао у супротну траку и ударио у „рено 5“, у којем су
били супружници. Према досадашњим информацијама, незгоду је иницирала С. П.,
која је возилом „дајхацу“ покушала да обиђе камион. Погрешно је проценила, па је
покушала да се врати у своју траку. Тад је ретровизором закачила мини-бус, који је
долазио из супротног смера. Возач буса изгубио је контролу, прешао на супротну
страну и закуцао се у „рено“ – наводи извор Курира из истраге. Од силине ударца
мини-бус се преврнуо на кров, док је смрскан аутомобил завршио у јарку. Тела
супружника из „реноа“ су извлачили ватрогасци. С. П. и З. М. Одређен је притвор, а
жена возач је због шока збринута у болници. “
Пример кршења етичког кодекса: коришћење незваничног извора истраге

Курир

Блиц

Вечерње
новости

Табела 5. Упоредна анализа за незгоду бр.4
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Званични
подаци

Наслов: “УКЛЕТА САОБРАЋАЈНИЦА” Брачни пар из Чикота страдао у
судару са мини-бусом
Опис: Трагедија се десила у селу Брезјак, на путу Лозница-Ваљево, када је на брачни
пар, који се возио у аутомобилу марке „рено 5“, налетео мини-бус аутопревозника
„Белегија превоз“, лозничких таблица, којим је управљао З. М. (51) из Ступнице.
Иницијаторка незгоде била је С. П. из Дворске, која је својим возилом „дајхатсу“
кренула у претицање камиона, па кад је проценила да неће успети, покушала је да се
врати у своју траку, међутим није успела. Дошло је до контакта ретровизора њеног
возила са мини-бусом, који је ишао из супротног правца. Она се некако извукла из те
ситуације, док је мини-бус изгубио контролу, прешао на супротну траку и ударио у
„рено 5“ у којем се налазио брачни пар – објашњава Весна Везилић, в.д. основног
јавног тужиоца у Лозници.”
Пример кршења етичког кодекса:У продавници у Чикотама, одакле је настрадали
брачни пар, трговкиња каже да је реч о породици која је живела складно, била вредна
и цењена у крају, а деца су им се одшколовала и живе у Београду. – Велика трагедија,
какву одавно нисмо доживели у селу. Изгубили су живот ни криви ни дужни – каже
продавачица. Наслов је сензационалистички.
Наслов: Лозница: Погинули муж и жена у “реноу 5”
Опис: Животе су, у аутомобилу “рено 5”, изгубили познати спортски радник из овог
дела Србије, Живојин Филиповић Лари (63) и његова супруга Зора (58) из оближње
варошице Драгинац. Они су, како смо сазнали на месту несреће, ишли из Лознице
према Драгинцу, а до трагедије је дошло, када је комби лозничких ознака, власништво
фирме “Белегија превоз”, које је ишло из супротног правца, прешло на њихову
страну, и практично покупило “рено 5”, у којем су били Живојин и Зора, који је
смрскан завршио у каналу.
Пример кршења етичког кодекса: Избором речи појачава трагичност и вређа се
осећање породица настрадалих
Путничко возило марке DAIHATSU претиче теретно моторно возило и судара се
предњим левим делом са предњим левим делом минибуса који долази из супротног
смера. Након тога минибус, којим управља возач под дејством алкохола,
(0,85промила) наставља да се креће и после 160м прелази у супротан смер и предњом
страном удара у предњи део путничког возила марке RENO 5. Возач возила марке
DAIHATSU је прошао без повреда (имао је везан сигурносни појас). Возач минибуса
је задобио лаке телесне повреде (користио је сигурносни појас). Возач и сувозач
возила марке RENO 5 су погинули (нема података о употреби сигурносних појасева).
Узрочни фактор настанка саобраћајне незгоде је непрописно претицање,
неприлагођена брзина и алкохол.

Курир

Наслов: УЖАС КОД ЈАГОДИНЕ: Погинули родитељи, троје деце повређено!
Опис: Аутомобил којим је управљао Славиша, слетео је у кривини пута, левом
страном ударио у мост, преврнуо се на кров и упао у корито Јошаничке реке.
Пример кршења етичког кодекса: Сензационалистички наслов

Блиц

Вечерње
новости

Табела 6. Упоредна анализа за незгоду бр.5
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Наслов: СТРАВИЧАН УДЕС КОД ЈАГОДИНЕ Троје деце остало без родитеља
Опис: Аутомобил, којим је управљао Славиша, слетео је у кривини са пута, левом
страном закачио у мост, преврнуо се на кров и упао у корито Јошаничке реке.
Пример кршења етичког кодекса: Та породица је током поподнева била код
Маријиних родитеља у оближњем Шуљковцу. Славиши је овај путни правац био
добро познат, а истрагом ће бити утврђени узроци несреће.
Наслов: СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА Супружници погинули, троје деце повређено
када је ауто слетео у поток
Опис: Несрећа се догодила на путу Крагујевац-Јагодина док су се супружници
враћали од Маријиних родитеља који живе у јагодинском селу Шуљковцу. На оштрој
кривини поред моста, “опел кадет” је најпре ударио у мост, преврнуо се на кров и
завршио у реци.

12. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Тара, 19 – 22. април 2017.

Званични
подаци

Путничко моторно возило је у кривини слетело са пута, предњим делом ударило о
бетонску конструкцију моста и заштитну ограду, након чега је упало у реку окренуто
на кров. Возач је погинуо (имао је везан сигурносни појас, ваздушни јастук није
постојао), путник на задњем седишту је погинуо (није имао везан сигурносни појас),
други путник на задњем седишту (дете 5 година) је задобио лаке телесне повреде,
трећи путник на задњем седишту (дете 2,5 године) је задобио тешке телесне повреде,
четврти путник на задњем седишту (дете годину и 3 месеца) је задобио лаке телесне
повреде. Деца нису користила ауто-седишта. Узрочни фактор настанка саобраћајне
незгоде је неприлагођена брзина.

Табела 7. Упоредна анализа за незгоду бр.6
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Званични
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Наслов: СТРАВИЧНА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА ТРАГЕДИЈА : Бивши
боксер у секунди остао без мајке, супруге и ћерке (2)
Опис: Они су се налазили у аутомобилу марке „застава 101“ који се ка Сјеници
кретао из правца Новог Пазара, који се директно сударио са возилом марке
“фолксваген пасат” којим је управљао А.К. Од силине удара мајка, жена и ћерка
Амела Шипчанина су настрадале на месту несреће, док је Амел тешко повређен.
Пример кршења етичког кодекса: Како Курир незванично сазнаје из добро
обавештеног извора из Сјенице трагично је настрадала породица бившег боксера из
Новог Пазара Амела Шипчанина који је у синоћњем удесу изгубио мајку Ајку (50),
супругу Бинаиду Муратовић (26) и двогодишњу ћеркицу, док је он тешко повређен.
Наслов: СТРАВИЧАН УДЕС У СЈЕНИЦИ Погинуле мајка, ћерка и бака, отац
тешко повређен
Опис: Њих четворо су били у “застави” којом је управљао А.Ш., а која се кретала из
правца Новог Пазара ка Сјеници. У једном тренутку дошло је до директног судара са
аутомобилом марке “волксваген пасат” за чијим је воланом био А.К., који је у удесу
лакше повређен – речено нам је у новопазарској полицији.
Пример кршења етичког кодекса: Сензационалистички наслов
Наслов: Несрећа код Сјенице: У секунди изгубио породицу
Опис: У директном судару “заставе 101” рашчанских регистарских ознака, којом је
управљао Амел Шипчанин из Новог Пазара и “пасата” сјеничких регистарских
таблица, за чијим управљачем је био А. К. из Сјенице, животе су изгубила три путника
у “застави”, Амелова супруга Бинаида Муратовић (26), ћерка Лејла Шипчанин (2) и
мајка Ајка Шипчанин (50). Возач “заставе” Амел Шипчанин, некада познати боксер,
са тешким повредама пребачен је у ужичку болницу где се лекари још боре за његов
живот.
Пример кршења етичког кодекса: Поднаслов: “ДА ТАТА ПРЕЖИВИ”
Возило марке WV PASAT губи контролу у кривини и прелази у супротни смер након
чега предњим десним делом удара у предњи десни део другог путничког возила марке
ЗАСТАВА. Услед ударца возило марке ЗАСТАВА се преврће на кров и излеће изван
коловоза. Возач марке WV PASAT је задобио лаке телесне повреде (нема података о
коришћењу сигурносног појаса и алкохолисаности), сувозач је задобио тешке телесне
повреде (нема података о коришћењу сигурносног појаса), путник на задњем седишту
је задобио тешке телесне повреде (нема података о коришћењу сигурносног појаса).
Возач возила марке ЗАСТАВА је задобио тешке телесне повреде (није користио
сигурносни појас, нема података о алкохолисаности), сувозач је погинуо (користио је
сигурносни појас, није постојао ваздушни јастук), путник на задњем седишту је
погинуо (није користио сигурносни појас), други путник на задњем седишту (дете 2
године) је погинуо (није имало ауто-седиште). Узрочни фактор настанка саобраћајне
незгоде је неприлагођена брзина.
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Табела 8. Упоредна анализа за незгоду бр.7
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Наслов: ПОГИНУО ОТАЦ ПЕТОРО ДЕЦЕ: Лекари се боре за живот мајке
Опис: До удеса је дошло јуче око 15 сати, кад је аутомобил БМW, којим је управљао
П. С., прешао у супротну траку и директно се сударио с аутомобилом „опел кадет“, у
којем су се налазили В. Н. и његова супруга.
Пример кршења етичког кодекса: Лекари се боре за живот М. Н., која је пребачена
на одељење интензивне неге на хирургији у крушевачкој болници. Иначе, П. С. је
познат и по надимку Пера Билдер.
Наслов: ТЕШКА НЕСРЕЋА КОД ТРСТЕНИКА Возач погинуо у судару, лекари
се боре за живот његове супруге
Опис: До несреће је дошло када је возач БМВ-а трстеничких регистарских ознака
претицао камион и ударио у “опел кадет”, чији је возач погинуо на лицу места.
Супруга погинулог возача је са тешким повредама превезена у крушевачку Општу
болницу у несвесном стању и лекари се боре за њен живот.
Наслов: Тешка саобраћајна несрећа код Трстеника, страдао мушкарац
Опис: У удесу су учествовала два путничка возила, БМВ и опел кадет. На лицу места
од задобијених повреда страдала је мушка особа из села Штулац, возач “опел кадета,
док је његова сапутница збринута на интензивном одељењу крушевачке хирургије.
Путничко возило марке BMW (којим је управљао возач под дејством алкохола 1,2
промила) претиче теретно моторно возило и удара предњим левим делом у предњи
леви део путничког возила марке KADET, затим се заноси и задњим десним делом
удара у бочни део теретног возила. Након тога, оба путничка возила су слетела са
коловоза у јарак. Возач возила марке BMW је прошао без повреда ( имао је везан
сигурносни појас, ваздушни јастук се активирао). Возач возила марке KADET је
погинуо (нема података о коришћењу сигурносног појаса) а сувозач је задобио тешке
телесне повреде (нема података о коришћењу сигурносног појаса). Возач и сувозач
теретног возила су прошли без повреда (нису користили сигурносни појас). Узрочни
фактори настанка саобраћајне незгоде су неприлагођена брзина, употреба алкохола,
небезбедно претицање.

Табела 9. Упоредна анализа за незгоду бр.8
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Наслов: ДЕВОЈКА СУВОЗАЧ У КРИТИЧНОМ СТАЊУ, МЛАДИЋ СТРАДАО
КОД УГРИНОВАЦА: Славио куповину новог аута, па слетео с пута и погинуо
Опис: Несрећа се догодила када су се Зоран Борковић и девојка враћали из кафане,
где су заједно са још два пријатеља прослављали куповину BМW. Претпоставља се да
је узрок несреће неприлагођења брзина, а биће утврђено да ли је возач био под
дејством алкохола.
Пример кршења етичког кодекса: Непоуздани извори, спекулације
Наслов: ИЗ КАФАНЕ У СМРТ Славио куповину новог BМW-а, слетео са пута и
погинуо
Опис: Зоран В. и девојка враћали су се из кафане, где су заједно са још два пријатеља
прослављали куповину ВМW-а. Претпоставља се да је узрок несреће неприлагођена
брзина, а биће утврђено да ли је возач био под дејством алкохола.
Пример кршења етичког кодекса: Непоуздани извори, спекулације
Наслов: Погинуо у ауту који је тек купио
Опис: У тешкој саобраћајној несрећи у петак око 3.30, погинуо је Зоран Борковић
(30), када се својим аутомобилом марке БМВ закуцао у бетонску ограду у Призренској
улици у Угриновцима близу Добановачке петље. На месту сувозача била је Драгана
Павловић (23), која је тешко повређена пребачена у Земунску болницу.
Пример кршења етичког кодекса: Девојка, приклештена у колима, викала је –
ишчупајте ме, ишчупајте ме!
На прегледној кривини, путничко возило је слетело са коловоза, преврнуло се
неколико пута бочном страном и зауставило на крову. Коловоз је био клизав. Возач је
испао из аутомобила и погинуо (није користио сигурносни појас) а сувозач је задобио
тешке телесне повреде (користио је сигурносни појас, ваздушни јастук се активирао).
Возач није био под дејством алкохола. Узрочни фактор настанка саобраћајне незгоде
је неприлагођена брзина.
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4.

ДИСКУСИЈА

Када извештавају о саобраћаним незгодама, медији су у великој мери склони
сензационализму, нарочито у насловима и поднасловима вести. У томе предњаче
дневне новине „Блиц“ које су у 100% обрађених текствова имале
сензационалистички наслов, затим дневне новине „Курир“ (88%) и Вечерње
новости (75%). У насловима и поднасловима се
углавном користе речи
„СТРАВИЧАН“ , „ТРАГЕДИЈА“ и „ УЖАС“ , највише у извештавању у Куриру
(88%), затим у Блицу (50%) и Вечерњим новостима (25%).
Што се тиче графичке опреме текста, најчешће су то фотографије са места
незгоде, некад и са страдалим лицима на њима. Користе се и фотографије учесника
незгоде са друштвених мрежа, а у једном случају је у дневном листу Блиц коришћен
и видео снимак саме незгоде са надзорних камера. У Вечерњим новостима су лица
деце на фотографијама цензурисана. Посебно се издвајају фотографије које прате
извештавање о незгоди бр.2 (саобраћајна незгода у Новом Саду код Меркатора) у
дневном листу „Курир“ којих је било укупно 8, од чега су на 5 фотографија
приказана беживотна тела жртава непосредно након незгоде. Фотографије је
начинио сам аутор текста.
Просечан број коментара указује на то да највише коментара имају извештавања
Блица који има и највише сензационалистичких наслова. По броју коментара у сва
три дневна листа се посебно издвојила незгода бр.2 (саобраћајна незгода у Новом
Саду код Меркатора), чије извештавање прати 50% коментара од укуног броја
коментара за свих 8 обрађених незгода. Она је специфична по томе што су возач и
путници у аутомобилу, који је иначе прошао на црвено светло, погинули на лицу
места, док је возач другог возила које је учествовао у незгоди возио под дејством
алкохола (1,34промила) и неприлагођеном брзином (155км/ч), а учесници незгоде
су млади људи.
Новинарски етички кодекс се углавном не поштује и то се огледа пре свега у
сензационалистичким насловима и поднасловима, коришћењу пуних имена и
презимена жртава, изјавама очевидаца у којима провејава бруталност, задирањем у
интиму учесника незгоде, навођењем неименованих а „поверљивих“ извора...
Ни у једном извештавању у сва три дневна листа се није говорило о томе да ли
су возач и путници користили сигурносни појас, односно ауто-седишта ако су у
питању деца. Реч „ПОЈАС“ се не појављује ниједном у свим обрађеним
извештавањима.
5.

ЗАКЉУЧАК

Текстови о саобраћајним незгодама у дневним новинама су пуни
сензационализма. Намерно се скреће пажња на бруталност саме незгоде, чак се
циљано користи реч несрећа уместо незгода, износе се ствари из приватног живота
учесника незгоде, користе се фотографије са места незгоде на којима су неретко и
беживотна тела настрадалих, а у сврху изношења језивих детаља користе се изјаве
очевидаца и патетична реторика сваки пут кад је то могуће без обзира на
релевантност истих. Такво извештавање доприноси утиску да су незгоде ствар
судбине, лоше среће и усуда неке породице, а не непоштовања саобраћајних
прописа, нарочито када се говори о последицама које су настале услед некоришћења
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сигурносних појасева и других елемената пасивне безбедности. Са друге стране,
поменути текстови крију огроман потенцијал превентивног деловања на читаоце
који се не користи, нарочито када је реч о пасивним системима заштите у возилима.
Извештавање о саобраћајним незгодама не разликује се битно од рада на другим
кризним ситуацијама, али је неупоредиво психолошки теже ако има жртава и теже
повређених лица, посебно малолетних. Немогуће је очекивати од новинара да
потпуно искључи емотивни фактор приликом рада, али то не значи да новинар треба
да покаже осећања и у финалном производу. Када имамо погинуле и повређене,
основна сугестија је да се не жури са објављивањем имена погинулих, јер може доћи
до непотребног ширења панике, а незванични подаци понекада се могу показати као
нетачни. Приликом извештавања новинар мора да води рачуна о потреби јавности
за информацијом, али и о интересу и осећањима жртава и непосредно погођених
особа. Забрањено је да се, ради сензационализма или „атрактивности” извештаја,
објављују информације које нису неопходне за разумевање суштине догађаја, а
притом могу да доведу до узнемирености како жртава и њихових ближњих, тако и
шире јавности. Мора се водити рачуна о томе да се не крши право на претпоставку
невиности, да се не дискриминишу припадници мањинских и верских заједница, да
се не објављују детаљи истраге, непотврђене информације и спекулације. Мора се
скретати пажња на поштовање саобраћајних прописа и то конкретних, оних због
којих је и дошло до последица о којима се извештава. Иако је то много лакше
написати него на терену спровести, сматрамо да би правовремена обука новинара,
којом би се указивало на шта треба да обрате посебну пажњу приликом
извештавања о саобраћајним незгодама, била добар начин да се новинар постепено
припреми за изазове који га очекују. Ако се трка за рејтингом схвати као
неминовност, можда би се неко решење пронашло у мирењу две крајности: у
контролисани сензационализам унети дозу друштвене одговорности уз
сензационалистички приказ узрока који доводе до саобраћајних незгода, чиме би
медији остварили и едукативну функцију, поготово на младе учеснике у саобраћају
(нпр уместо поднаслова „Мајка својим телом покушала да заштити дете“ написати
„Дете страдало јер није било у ауто-седишту“).
6.
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ОДЛУКЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУД У НИШУ У ДРУГОСТЕПЕНИМ
ПОСТУПЦИМА ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА
ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИЈАВНОГ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
DECISIONS OF THE APPELLATE COURT IN NIS THE APPEAL
PROCEDURES TO JUVENILE CRIMINAL ACTS AGAINST PUBLIC
TRAFFIC SAFETY ON ROADS
Весна Стевановић1
Резиме: Кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја врше не само
пунолетна лица него и малолетници. Не у тој мери као пунолетна лица, али ипак малолетници
врше углавном лакша кривична дела из ове групе. У овом раду указали смо у којој мери су
малолетници са подручја која су у оквиру надлежности појединих виших судова са подручја
Апелационог суда у Нишу вршили кривична дела из ове групе и на неке специфичности тих
кривичних дела. Такође, указали смо и на санкције које су им изречене. Наравно, дали смо и
приказ одлука Апелационог суда у Нишу као другостепеног суда у поступцима по жалби
против одлука првостепених судова изречених према малолетницима.
Кључне речи: кривична дела, малолетници, безбедност јавног саобраћаја, одлуке суда,
васпитне мере
Abstract: Criminal acts from the group against public traffic safety carried out not only adults, but
also minors. Not as much as the adults, but minors performing mainly minor offenses from this
group. In this paper, we pointed out the extent to which minors with areas that are within the
competence of certain higher courts from the territory of the Appellate Court in Nis committed
crimes in this group and some specifics of these crimes. Also, we pointed to the sanctions that are
imposed on them. Of course, whether we see the decision of the Appellate Court in Nis as a court
of second instance on appeals against decisions of courts of first instance handed down against
minors.
Keywords: crimes, juveniles, security of public transport, decisions, educational measures
1 Весна Стевановић, судија, Апелациони суд у Нишу, Војводе Путника бб, Ниш, Србија, e-mail:
glosarijum@glosarijum.com
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1.

УВОД

Деца и млади су будућност сваког друштва. Свако од одраслих осетљив је на
страдање ових категорија учесника у саобраћају. Не само у Србији, него у свакој
држави. Широм света.
А медији су скоро свакодневно пуни информацији о страдањима управо ових
категорија учесника у саобраћају. Било да су били возачи путничких возила,
сапутници у возилима, да су у саобраћају учествовали као возачи бицикла, мотора,
као пешаци.
Непосредан повод за овај рад је саобраћајна незгода која се догодила у Бору, у
новембру 2016.године коју је проузроковао малолетни возач, стар 17 година, када је
испред основне школе повређено пет пешака, од чега четворо ученика2. То је
кривично дело који се догодило на подручју које у оквиру своје надлежности
обухвата Апелациони суд у Нишу.
Ове информације о бројним саобраћајним незгодама, које су различите у погледу
учесника у незгодама имају као најмањи заједнички именитељ – жртва, све млади
људи односно деца.
Циљ нам је да у овом раду ограниченог обима укажемо на поједине облике
страдања деце и малолетника на путевима у Републици Србији. Јер без обзира да ли
су жртве саобраћајних незгода или су извршиоци неког од кривичних дела из групе
против безбедности јавног саобраћаја малолетници имају последице тог догађаја.
Последице по малолетнике могу бити различите, почев од самог доживљаја да су
као учесници у саобраћају учествовали у саобраћајној незгоди са материјалном
штетом а без повреда или су последице саобраћајне незгоде лаке или тешке телесне
повреде односно смрт неког лица. Немамо претензије да можемо да сагледамо све
аспекте страдања ових категорија учесника у саобраћају, али сваки, па и најмањи
допринос у том погледу је од значаја у овој области.
2.

ЗНАЧАЈНИ ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА МАЛОЛЕТНИКЕ

Према одредбама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и
кривичноправној заштити малолетних лица (даље: ЗМ)3 и одредбама Закона о
прекршајима Републике Србије (даље: ЗОП)4 малолетник је лице које је
у време извршења кривичног дела навршило 14 година, а није навршило 18 година.
Одредбама свих поменутих казнених прописа искључена је могућност изрицања
кривичних – прекршајних санкција према деци - лицима која у време извршења
противправног дела које је у закону предвиђено као кривично дело односно
прекршај нису навршила 14 година.
Оба поменута казнена прописа у Републици Србији праве разлику у погледу
узраста малолетних учинилаца кривичних дела односно прекршаја тако што
разликују млађе и старије малолетнике. Млађим малолетником сматра се лице које
2 http://www.bor030.net/tag/saobracajna-nezgoda : Pet osoba povređeno u saobraćajnoj nezgodi u Boru,
3.11.2016., преузето 10.1.2016.
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).
4 Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр. 65/2013 почео са применом 1.3.2014. године).
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је у време извршења кривичног дела – прекршаја навршило 14 а није навршило 16
година, док је старији малолетник лице које је у време извршење кривичног дела –
прекршаја навршило 16 а није навршило 18 година. Имајући у виду предмет овог
рада, пажњу ћемо усмерити на кривична дела односно кривичне поступке према
малолетницима.
Према одредбама ЗМ малолетницима се за учињена кривична дела могу изрећи
различите кривичне санкције и то: васпитне мере, казна малолетничког затвора и
поједине мере безбедности предвиђене чланом 79. Кривичног законика.
Имајући у виду разлике у погледу узраста малолетника, постоје и разлике у
погледу кривичних санкција које се могу изрећи појединим категоријама
малолетника. Тако, млађим малолетницима могу се изрећи само васпитне мере а
старијим малолетницима могу се изрећи пре свега васпитне мере. Изузетно, овој
категорији малолетника може се изрећи и казна малолетничког затвора. Под
условима предвиђеним ЗМ у односу на обе категорије малолетника могу се 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 васпитне мере - упућивање у
васпитну установу, упућивање у васпитно-поправни дом, упућивање у посебну
установу за лечење и оспособљавање.
Осим одредаба ЗМ које дефинишу старосне границе малолетника, имајући у
виду предмет овог рада значајне су и одредбе Закона о безбедности саобраћаја на
путевима (даље: ЗБС).5 После почетка примене ЗБС јавили су се и нови, до сада
непознати проблеми у пракси у вези са појединим новинама када су у питању нове
категорије возача и то возачи са пробном возачком дозволом.
ЗБС познаје две категорије лица којима се издаје пробна возачка дозвола –
малолетна лица – млађа од 18 година и пунолетна лица – која су навршила 18 година,
а која први пут стичу право на управљање моторним возилима "Б" категорије.
За обе категорије лица у једном делу важе идентичне одредбе – да им се пробна
возачка дозвола издаје са роком важења од једне године, да се пробна возачка
дозвола може користити само у Републици Србији, да возач који има пробну
возачку дозволу не сме да управља моторним возилом у периоду од 23,00 до 5,00
сати, користи телефон и друга средства за комуникацију за време вожње и да се не
сме кретати брзином већом од 90% од брзине која је дозвољена на делу пута којим
се креће, као и да моторно возило, којим управља возач који има пробну возачку
дозволу, мора бити означено посебном ознаком "П", која мора бити на видљивом
месту са предње и задње стране возила. Ова одредба је примењива у пракси, јер је
донет подзаконски пропис који се односи на посебне услове о изгледу, техничким
карактеристикама и начину постављања посебне ознаке на возилу којим управља
возач коме је издата пробна возачка дозвола6.

5 Закон о безбедности саобраћаја на путевима (“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).
6 Правилник о посебној ознаци на возилу којим управља лице са пробном возачком дозволом,
(„Службени гласник РС“, бр. 22/2011од 31.3.2011.ступио на снагу 8.4.2011).
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Разлика између ове две групе лица је због тога што малолетно лице које је
навршило 17 година, а коме је издата пробна возачка дозвола Б категорије не сме да
започне и управља возилом без надзора лица у возилу које има возачку дозволу Б
категорије у трајању од најмање пет година и што лице које врши надзор дужно је
да се стара да (малолетни) возач возилом управља на безбедан начин и у складу са
прописима.
3.

ОДРЕДБЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

Основни заштитни објекат кривичних дела из ове групе је саобраћај. Имајући у
виду предмет рада пажњу ћемо посветити, по нашем мишљењу, најважнијим
карактеристикама кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја на
путевима, где су малолетници –деца не само жртве него и извршиоци кривичних
дела.
У свим случајевима, за кривична дела против безбедности јавног саобраћаја,
кривично гоњење се предузима искључиво по службеној дужности, од стране јавног
тужиоца.
Нека од кривичних дела из ове групе могу се извршити само са умишљајем и то:
непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди (чл.296КЗ), а сва остала
кривична дела могу се извршити и са умишљајем и из нехата.
За поједина кривична дела и то: угрожавање јавног саобраћаја (чл. 289 КЗ)
угрожавање саобраћаја опасном радњом и опасним средством (чл.290 КЗ) и
несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем (чл.295КЗ) без обзира да ли су
извршена са умишљајем или из нехата, за случај да су наступиле тешке телесне
повреде неког лица, односно имовинска штета великих размера или пак смрт једног
или више лица, обавезно је изрицање мере безбедности забране управљања
моторним возилом одређене категорије.
Према званичним подацима, о којима ће више бити речи у даљем тексту,
малолетници у Републици Србији најчешће врше кривично дело угрожавање јавног
саобраћаја (чл.289 КЗ) односно неки од квалификованих облика тог кривичног дела
(чл.297 КЗ).
4.

ПОДАЦИ ИЗ СТАТИСТИКЕ ПРАВОСУЂА

Кривична дела против безбедности јавног саобраћаја према званично доступним
подацима у структури 8 најзаступљенијих група кривичних дела која врше
малолетници у Републици Србији имају своје две фазе. У периоду од 2006.2009.године ова група је увек била у погледу броја поднетих кривичних пријава на
трећем, четвртом или евентуално петом месту после кривичних дела против
имовине и против живота и тела (која су убедљиво најчешћа када су малолетници у
питању)7. Други период је од 2010.-2015.године када је ова група била у погледу
7 Статистика правосуђа – Малолетни учиниоци кривичних дела 2005.- 2009. бр.213 од 16.7.2010. године
Републички завод за статистику и информатику за период 2005-2009: У погледу броја кривичних пријава,
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броја поднетих кривичних пријава на петом односно шестом месту. У погледу броја
оптужења односно осуда – изречених кривичних санкција (васпитних мера односно
казне малолетничког затвора) у периоду од 2010.-2015.године ова група кривичних
дела била је осим 2014.године на петом месту у структури 8 најзаступљенијих група
кривичних дела која врше малолетници у Републици Србији8. Те, 2014.године ова
група кривичних дела која су извршили малолетници у погледу оптужења односно
осуда била је на седмом месту.
5.

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ И МАЛОЛЕТНИ ИЗВРШИОЦИ
КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

Апелациони суд у Нишу, је нова врста судова, формиран у реформи правосуђа
крајем 2009.године, који је као другостепени суд био надлежан у моменту
формирања за подручја Виших судова у Нишу, Врању, Лесковцу, Пироту,
Прокупљу и у Косовској Митровици. Одредбама Закона о изменама и допунама
Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава из 2013.године9
Апелациони суд у Нишу у свом делокругу рада надлежан је за подручја виших
судова у Врању, Зајечару, Неготину, Лесковцу, Нишу, Прокупљу и Пироту.
Сходно одредбама Закона о уређењу судова, надлежност Апелационог суда у
Нишу је да одлучује по жалбама на одлуке виших судова. Обзиром да је одредбама
овог закона прописана искључива надлежност виших судова да суде у првом
степену у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела, то
је Апелациони суд у Нишу надлежан као другостепени суд да одлучује у свим
предметима по жалби на одлуке поменутих седам виших судова са свог подручја10.
Имајући у виду тренд смањења броја кривичних дела из групе против
безбедности јавног саобраћаја која врше малолетници – у погледу броја поднетих
кривичних пријава, оптужења и осуда који је присутан у Републици Србији,
уочљиво је да је исти тренд присутан и на подручју Југа и Истока Србије које у свом
делокругу рада покрива Апелациони суд у Нишу. То је уочљиво и из последњих
објављених података Републичког завода за статистику за 2015.годину11. Наиме, од
укупно 47 поднетих предлога за изрицање кривичних санкција према
малолетницима због кривичног дела из групе против безбедности јавног саобраћаја
током 2015.године у Републици Србији 8 је поднето на подручју Југа и Истока
Србије и то – по 2 на подручју Вишег суда у Лесковцу, Неготину и Зајечару и по 1
на подручју Вишег суда у Нишу и Пироту, док на подручју осталих виших судова –
Пирот и Врање није било поднетих предлога за изрицање кривичних санкција према
малолетницима због кривичног дела из ове групе.
оптужења и осуда током 2009. године кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја су
задржала пето место у свим овим категоријама у односу на све групе кривичних дела из Кривичног
законика која врше малолетници.
8 БИЛТЕН / Републички завод за статистику: Малолетни учиниоци кривичних дела у Србији, 2015 (618)
9 Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, "Службени гласник РС", бр. 101/2013од
20.11.2013. примењује се од 1.1.2014.
10 Закон о уређењу судова, "Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011,
101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015, 13/2016, примењује се од 1.1.2010., видети чл.23. и 24.
11 БИЛТЕН / Републички завод за статистику: Малолетни учиниоци кривичних дела у Србији, 2015
(618): 2.3. Малолетници – поднет предлог већу за изрицање санкција, према кривичном делу и врсти
одлуке, 2015. (наставак)
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Такође, подручје Апелационог суда у Нишу прати још неколико трендова
Републике Србије када су малолетни извршиоци кривичних дела из ове групе у
питању. Тако, није било малолетника према којима је одређен притвор током
2015.године због ових кривичних дела, сва кривична дела су извршили малолетници
– мушкарци и сви они су кривично дело извршили самостално – није било случаја
да су саизвршиоци у кривичном делу.
Највећи број кривичних поступака према малолетницима због кривичних дела
из ове групе заврши се пред Вишим судовима. Предмети не долазе у Апелациони
суду у Нишу у поступку по жалби, јер су странке – јавни тужилац и малолетни
извршилац кривичног дела односно његов законски заступник као и бранилац
малолетника задовољни изреченом кривичном санкцијом – најчешће васпитном
мером. Због тога је и мали број одлука Апелационог суда у Нишу, као другостепеног
суда у овим предметима.
Нећемо се обазирати у том погледу на статистику, већ ћемо се осврнути само на
неке, по нашем мишљењу најзначајније одлуке другостепеног суда поводом
предмета из ове групе односно у вези са овом групом кривичних дела.
Тако, у једном предмету Апелациони суд је одлучивао да ли треба покренути
кривични поступак према малолетнику, па је донео одлуку сходно овлашћењима из
ЗМ да нема места покретању поступка према малолетном Н.Д.,због кривичног дела
тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл.297. ст.2. у вези чл. 289. ст.1.
Кривичног законика, по захтеву пуномоћника оштећеног М.М., из следећих разлога:
„Након доношења одлуке да се не покрене поступак према малолетном Н.Д.,
због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл.297.
ст.2. у вези чл. 289. ст.1. КЗ, Виши јавни тужилац у П. обавестио је пуномоћника
оштећеног М.М. да може захтевати од већа за малолетнике Апелационог суда да
одлучи о покретању поступка према малолетнику, у смислу чл. 57. ст.3. ЗМ.
Користећи то законско право, пуномоћник оштећеног М.М., из П., адвокат С.С.,
из Б., поднео је овом суду захтев за покретање поступка према малолетном Н.Д. због
кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл.297. ст.2. у
вези чл. 289. ст.1. КЗ, сходно одредби чл.57. ст.3. ЗМ.
Апелациони јавни тужилац у Нишу је писаним поднеском Ктр.бр..../10
од....11.2010. године предложио да Апелациони суд у Нишу поводом поднетог
захтева – иницијативе пуномоћника оштећеног М.М. одлучи да нема места
покретању кривичног поступка према малолетном Н.Д. за наведено кривично дело.
Апелациони суд је прибавио списе Основног суда у П. 3К.бр.... /10 у којима су
списи Ки.бр.... /10 и то списи истраге против М.М.због кривичног дела тешко дело
против безбедности јавног саобраћаја из чл.297. ст.2. у вези чл. 289. ст.1. КЗ, одржао
је седницу већа којој је присуствовао заменик Апелационог јавног тужиоца у Нишу,
Ј.В., која је остала при писаном предлогу да се одлучи да нема места покретању
кривичног поступка према малолетном Н.Д. за наведено кривично дело, размотрио
је прибављене списе заједно са захтевом пуномоћника оштећеног, па је нашао:
Захтев је неоснован.
Имајући у виду да докази у списима предмета и то обављено саобраћајно
вештачење Института „Кирило Савић“ из Београда, налаз и мишљење Завода за
судску медицину Ниш, записник о увиђају, фототехничка и криминалистичко
техничка документација, прибављени докази који се тичу повреда које су учесници
ове саобраћајне незгоде задобили, обзиром на њихову природу, карактер и
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локализацију, те оштећења насталих на путничком возилу и мотоциклу не упућују
на малолетног Н.Д. као на учиниоца предметног кривичног дела, то је Апелациони
суд нашао да у конкретном случају нема места покретању кривичног поступка
према овом малолетнику за кривично дело тешко дело против безбедности јавног
саобраћаја из чл.297. ст.2. у вези чл.289. ст.1. Кривичног законика.
На основу изложеног у складу са одредбом чл.59. ст.1. и 2. Закона о малолетним
учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица,
одлучено је као у изреци решења“ (Решење Апелационог суда у Нишу Крм.бр.
6/10 / 16.11.2010.године).
Овакве ситуације су ипак знатно ређе у пракси када је у питању ова група
кривичних дела.
Знатно чешће ситуације су у пракси да се малолетници у вожњи понашају слично
односно идентично пунолетним возачима, да чине идентичне пропусте – у погледу
брзине кретања возила којим управљају.
Тако, у једном случају утврђено је у другостепеној одлуци којом је одбијена
жалба браниоца малолетника:
„Жалбе бранилаца којима се побија правилност утврђеног чињеничног стања
овај суд је оценио неоснованима имајући у виду да је правилном оценом изведених
доказа у погледу свих кривичних дела која су малолетницима стављена на терет
првостепени суд чињенично стање потпуно и правилно утврдио.
Неосновано се жалбом браниоца малолетног Н. инсистира на провођењу
вештачења од стране вештака машинске струке јер је по ставу жалбе неспорно да је
узрок саобраћајне незгоде неприлагођена брзина кретања датим саобраћајним
условима при чему се жалбом сматра да би вештак машинске струке могао утврдити
ко је критичном приликом возио. Супротно жалбеним наводима, по ставу овог суда,
чињенично стање везано за извршење кривичног дела тешко дело против
безбедности јавног саобраћаја из чл.297. ст.1. у вези чл.289. ст.1. КЗ потпуно је и
правилно утврђено правилном оценом свих изведених доказа а пре свега исказа
оштећеног А.М., налаза и мишљења вештака саобраћајне струке М.Л., исказа
сведока З. М. и Д. М., као и оценом медицинске документације која се тиче
задобијених повреда у овој саобраћајној незгоди, записника о увиђају саобраћајне
незгоде, скице лица места и других доказа.
Правилно је првостепени суд оценио исказ оштећеног А.М. који је објаснио под
којим околностима је и у каквој ситуацији бициклом са мотором управљао
малолетни Н. након што су се заменили за управљачем, а имајући у виду да је
тврдња оштећеног А., како првостепени суд правилно закључује, поткрепљена и
другим изведеним доказима, између осталог и исказом сведока З.М., полицијског
службеника.
Сведок З.М. је објаснио да је он сачинио записник о увиђају и обавио увиђај ове
саобраћајне незгоде, да на лицу места није затекао учеснике саобраћајне незгоде, да
је обавештен да је А.М. у несвесном стању пребачен у Клинички центар а након
обављеног увиђаја узео је обавештење – изјаву од малолетног
Н. М., о томе сачинио службену белешку и обавештење добијено од њега унео у
записник о увиђају као констатацију јер је записник о увиђају био у обавези да
сачини у року од пет дана, А. је био на лечењу и са њим је разговор обављен много
касније те је фактички обавештење о томе ко је возио добио од малолетног Н. и само
на основу тога такву констатацију ставио у записнику о увиђају. Имајући у виду ове
чињенице предметни записник о увиђају у овом делу, у смислу чл. 368. ст.1 тач.10.
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ЗКП, представља доказ на коме се не би могла заснивати одлука суда, међутим, у
конкретном случају побијана одлука и није заснована на овом доказу већ на осталим
изведеним доказима, у погледу одлучних чињеница пре свега на исказу оштећеног
А.М., сведока З.М., Д.М. и других доказа.
Из исказа сведока Д.М. који је са својим сином први дошао на лице места,
произилази да су након саобраћајне незгоде и малолетни Н.М. и А.М. затечени на
земљи како леже поред мотора и у несвести, с тим што је ближе управљачу лежао
малолетни Н.М. а да је А.М. био потпуно непомичан и лежао са ногама окренутим
ка задњем точку мотора, уз чињеницу да је саобраћајним вештачењем утврђено да
је до саобраћајне незгоде дошло услед пропуста који се огледа у поступању
супротно одредби чл.45. ст.1. ЗОБСП-а при кретању у оштрој кривини
неприлагођеном брзином кретања, при чему је у овој саобраћајној незгоди оштећени
А.М. задобио тешке телесне повреде, то је у погледу овог кривичног дела
чињенично стање потпуно и правилно утврђено изведеним доказима те је жалбени
предлог браниоца за вештачењем од стране вештака машинске струке неоснован као
и жалбено истицање да је у време саобраћајне незгоде бициклом са мотором
управљао А.М. а не малолетни Н..
На потпуно и правилно утврђено чињенично стање првостепени суд је правилно
применио и кривични закон када је нашао да су у радњама малолетног Н.М.
садржана сва битна обележја кривичног дела тешко дело против безбедности јавног
саобраћаја из чл.297. ст.1. у вези чл.289. ст.1. Кривичног законика...“ (Решење
Апелационог суда у Нишу Кжм 1 2710/10 од 3.12.2010.).
Да је брзина кретања возила којим је управљао малолетник била узрок
саобраћајне незгоде утврђено је и у следећој одлуци:
„Супротно жалбеним наводима, веће за малолетнике Апелационог суда налази
да је чињенично стање потпуно и правилно утврђено, да је првостепени суд на
основу савесне и свестране оцене изведених доказа, основано закључио да на страни
малолетног, сада пунолетног Н.Ј., стоје пропусти који су у директној узрочној вези
са насталом саобраћајном незгодом који су и наведени и образложени у побијаном
решењу и то да брзину кретања бицикла са помоћним мотором, којим је управљао,
није прилагодио условима пута и прегледности, имајући у виду и чињеницу близине
аутобуског стајалишта, да се ради о булевару са великом фреквенцијом пешака, где
је нужна већа опрезност што подразумева посебну пажњу у саобраћају, да је исти
управљао брзином од 45,5 километара на час, према налазу вештака, која је брзина
у оквиру максималне брзине, коју бицикла са мотором којим је управљао може да
развије, да је притом исти најпре наишао на отворени семафор где је нужна повећана
опрезност, пролазећи поред аутобуског стајалишта, где је такође нужна већа
опрезност што подразумева посебну пажњу у саобраћају, где исти ни на који начин
није редуковао брзину кретања у дужем временском периоду иако има познавање
саобраћајних прописа и познаје пут којим се креће, те није обратио посебну пажњу
на пешаке, што је и условило предметну саобраћајну незгоду, уз оцену да у овој
саобраћајној незгоди постоји и допринос С.Д., која је коловоз прелазила ван
пешачког прелаза.
Имајући у виду потпуно и правилно утврђено чињенично стање, првостепени
суд је исто правилно подвео под одредбе кривичног закона оценивши да се у
радњама Н.Ј. стичу сва обележја кривичног дела тешко дело против безбедности
јавног саобраћаја из чл.297. ст.4. у вези чл.289. ст.3. у вези ст.1. КЗ, правилно
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оценивши и да се у његовим радњама стичу сва битна објективна и субјективна
обележја предметног кривичног дела, будући да се ово кривично дело чини на тај
начин што се учесник у саобраћају не придржава саобраћајних прописа и тиме
угрози јавни саобраћај, доведе у опасност живот и тело људи услед чега могу
наступити телесне повреде или смртни исход који су у конкретном случају и
наступили. У критично време на булевару је максимална брзина кретања била
дозвољена до 60 километара на час, коју брзину Н.Ј.. није прекорачио јер да се
кретао брзином од 45,5 километара на час, међутим, максимално дозвољена брзина,
како првостепени суд правилно утврђује не значи обавезу учесника у саобраћају да
се крећу том брзином већ обавезу да се у оквиру те максималне брзине која се не
сме прелазити, брзина кретања мора се прилагођавати свакој конкретној
саобраћајној ситуацији до дозвољене брзине, те да се креће брзином која је
прилагођена и безбедна, а из налаза вештака саобраћајне струке, иако се у свом
налазу исти делимично упушта и правна питања, што је првостепени суд
констатовао, произилази да би брзина кретања до 23,4 километара на час била
безбедна, те овакве разлоге првостепеног суда у свему прихвата и овај суд....
(Решење Апелационог суда у Нишу Кжм 2 1/10 од 9.3.2010.).
6.

ЗАКЉУЧАК

Према званичним подацима у Републици Србији, као и на подручју које у оквиру
своје надлежности покрива Апелациони суд у Нишу малолетни учесници у
саобраћају у последњих више од пет година чине све мање кривичних дела из групе
против безбедности јавног саобраћаја.
Због тога, против њих се све ређе подносе и кривичне пријаве, покреће кривични
поступак и све је мањи број осуђених малолетника – односно малолетника према
којима је изречена нека васпитна мера односно казна малолетничког затвор на
нивоу Републике Србије генерално, који тренд у сваком погледу прати и подручје
које покрива Апелациони суд у Нишу.
У раду смо указали на неке одлуке из судске праксе у којима су малолетни
извршиоци кривичних дела из ове групе начинили пропуст који је доминантан и на
страни пунолетних извршилаца кривичних дела у Републици Србији, а то је да
брзину кретања возила којим су управљали нису прилагодили условима и стању
пута и свим осталим околностима које се наводе у тој одредби важећег Закона о
безбедности саобраћаја на путевима.
7.
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УПОТРЕБА ПОЛИЦИЈСКИХ МОТОЦИКАЛА ПРИЛИКОМ
КОНТРОЛЕ, РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА И ВРШЕЊА УВИЂАЈА
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
THE USE OF POLICE MOTORCYCLES IN CONTROL, TRAFFIC
REGULATION AND INSPECTIONS OF ROAD ACCIDENTS
Момчило Сладоје1, Ивана Станић2, Ђорђе Жижовић 3
Резиме: Полицијски службеници, ангажовани на пословима и задацима из области
безбједности саобраћаја, приликом обављања редовних послова и задатака користе опрему и
средства која се значајно разликују од опреме и средстава припадника опште или
криминалистичке полиције. Од расположиве опреме и средстава издваја се средство - м/в
"мотоцикл" који је опремљен одговарајућим уређајима и опремом. У овом раду ће бити
приказана добра пракса употребе мотоцикла приликом контроле и регулисања саобраћаја од
стране полиције, али и вршења увиђаја саобраћајних незгода..
Кључне речи: мотоцикл, саобраћајна полиција, безбједност саобраћаја, увиђаји, контрола
Abstract: Police officers engaged in the activities and tasks in the area of traffic safety in the
performance of regular duties and tasks use the equipment and resources that are significantly
different from the equipment and resources used by members of the general or the criminal police.
From the available equipment and resources allocated to an asset - m/v "motorcycle" that is equipped
with machines and equipment. This paper will show good practice use motorcycles in control and
regulating traffic by the police, as well as inspection traffic accidents.
Keywords: motorcycle, traffic police, traffic safety, inspections, control
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1.

УВОД

Систем безбједности саобраћаја је сложен и подразумијева сарадњу великог
броја субјеката. Субјекти безбједности саобраћаја су локалне самоуправе, ауто
школе, технички прегледи, основне школе, здравствене установе, јавна предузећа и
други субјекти којима је повјерено одржавање путева, припадници полиције и
други. Међу бројним субјектима безбједности саобраћаја значајно мјесто заузима
саобраћајна полиција. Рад саобраћајне полиције подразумијева низ активности међу
којима су контрола и регулисање саобраћаја и вршење увиђаја саобраћајних
незгода. Поред ових основних активности, саобраћајна полиција учествује у
едукацији свих учесника у саобраћају, као и у низу превентивних акција.
Послови које могу да обављају припадници Министарства унутрашњих послова
Републике Српске дефинисани су различитим законима и прописима. Наиме, према
Закону о полицији и унутрашњим пословима (чл. 5. ст. 1. тачка 11) се наводи да су
полицијски послови, између осталих, безбједност и контрола саобраћаја на
путевима и безбједност у другим областима саобраћаја. Поред наведеног закона, ову
област уређује и Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ4 (чл.
2 ст. 2) којим је прописано да контролу и регулисање саобраћаја на путевима у БиХ
врше овлаштена лица надлежног органа унутрашњих послова. Знакови које
овлаштена лица дају учесницима у саобраћају су прописана Правилником о
саобраћајним знаковима и сигнализацији на путевима, начину обиљежавања радова
и препрека на путу и знаковима које учесницима у саобраћају даје овлаштено лице.
Поред наведених законских прописа, у овој области, постоји низ правилника
који одређују како полицијски службеник треба да буде опремљен, на који начин
треба да даје знакове ученицима у саобраћају, како да врши контролу саобраћаја,
врши увиђај саобраћајних незгода и низ других активности које службено лице
треба да предузме у саобраћају.
Посао полицијског службеника је сложен и захтјева познавање низа различитих
прописа и правилника. Поред познавања прописа и правилника полицијски
службеници морају да користе различиту опрему и средства, препознају ризичне
ситуације и науче како да рјешавају сложене задатке. У овом раду ће посебно бити
ријечи о полицијским службеницима који обављају послове везане за безбедност
саобраћаја и саобраћај уопште. Наиме, опрема и средства које користе службеници
који обављају послове везане за безбједност саобраћаја се значајно разликују од
опреме и средстава припадника опште и криминалистичке полиције. Опрема и
средства у значајној мјери могу допринијети повећању безбједности саобраћаја али
је познавање правилног коришћења средства и опреме, као и ризика којима се
полицијски службеник излаже приликом коришћења опреме и средстава, предуслов
за постизање најбољих резултата у пракси.
У првом дјелу рада биће ријечи о знаковима које дају службена лица, са
посебним освртом на знакове које дају службена лица на мотоциклу. Затим ће бити
ријечи о пословима које обавља мотоциклиста, као и преглед зауставног пут
мотоцикла при нормалним условима вожње на путу у насељу (50 km/h) и ван
насеља (80 km/h). У раду ће бити приказана добра пракса употребе мотоцикла
приликом обављања редовних активности саобраћајне полиције, као и анализа
стања безбедности саобраћаја на територији Полицијске станице за безбједност
4

БиХ - Босна и Херцеговина
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саобраћаја Источно Сарајево на којој активно у обављању послова везаних за
безбедност саобраћаја учествује мотоцикл.
2.

ЗАДАЦИ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА КОЈЕ УПРАВЉА МОТОЦИКЛОМ
ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА

Задаци, у служби контроле и регулисања саобраћаја, који се свакодневно
постављају пред мотоциклисту су: 1. Унапређење безбедности свих учесника у
саобраћају (приликом извршења овог задатака мотоциклиста је дужан да обрати
пажњу на ситуације које изазивају саобраћајне незгоде, при чему посебно води
рачуна о: брзини кретања возила, непрописним претицањима, непоштовању
првенства пролаза и држању одстојања међу возилима); 2.Смањити посљедице
саобраћајних незгода (приликом настанка саобраћајне незгоде мотоциклиста брже
стиже на лице мјеста саобраћајне незгоде при чему врши обезбјеђење и
обиљежавање лица мјеста СН5, пружање прве помоћи, анимирањем неопходних
служби за интервенције, као и ослобађање путне комуникације и уклањање
оштећених возила са пута); и 3. Обезбједити проточност саобраћаја (дужност
службеног лица, а самим тим и мотоциклисте, јесте да користећи властиту
иницијативу обезбједи слободан проток саобраћаја. Такође, од мотоциклисте се
очекује и као задатак му се поставља задржавање на видљивом мјесту, како би се
превентивно утицало на возаче чија би вожња могла постати узрок СН. Поред
задржавања мотоциклиста може брзим и честим измјенама мјеста контроле, као и
кратким и чешћим заустављањем на одређеним локацијама постићи сличан утицај
на возаче).
С обзиром на чињеницу да се послови полицијских службеника не односе
искључиво на контролу и регулисање саобраћаја, неопходно је пажњу посветити и
пословима који се односе на превентивне активности. Наиме, превентивне
активности које обављају полицијски службеници могу значајно унаприједити
стање безбједности саобраћај прије него што до незгоде или прекршаја прописа
дође. Истраживања спроведена у свијету указују да много јачи и позитивнији ефекат
на учеснике у саобраћају оставља полицијска патрола коју чине мотоцикли, у
односу на патролу коју чини путнички аутомобил (NHTSA, 2003.) То значи да само
појављивање мотоциклисте у саобраћају утиче на саобраћај на том подручју
позитивно. Сматра се да визуелни ефекат, који постиже мотоциклиста, ствара климу
обесхрабрења за све учеснике у саобраћају који не поштују прописе и излажу
непотребном ризику себе и окружење.
Још један од задатка мотоциклисте, али и осталих полицијских службеника у
безбједности саобраћаја, је пружање подршке учесницима у саобраћају уколико се
нађу у некој неприлици (UN, 2000). Службено лице, поред закона и правилника,
мора да познаје подручје одговорности на којем обавља послове и задатке како би
учесницима у саобраћају, у сваком тренутку, могло пружити потребне информације
о главним и споредним путевима, заобилазницама и различитим објектима
интересовања.

5

СН – Саобраћајна незгода
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2.1.

Општа правила за мотоциклисту на дужности

Прије него што мотоциклиста крене у обављање дужности на терену неопходно
је провјерити (UN, 2000): 1. Психофизичко стање мотоциклисте (уколико се не
осјећа добро-умор, болест и слично мотоциклиста не иде на задатак, употреба
алкохола је забрањена). 2. Стање мотоцикла (притисак и истрошеност пнеуматика,
исправност система за кочење и управљање, потребно је провјерити стање свјетла,
сирена и ротирајућег свјетла, као и количину мазива и горива). 3.Униформу
(комплетност и уредност). 4. Наоружање (лично). 5. Чистоћу опреме (кациге и
наочара, као и остале опреме мотоциклисте). 5. Исправност радио уређаја.
Мотоциклиста, приликом обављања службених послова, је дужан да стриктно
поштује прописе и правила саобраћа. Изузетак правилног понашања мотоциклисте
дат је у Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ (чл. 125 ст.
3), а односи се на саобраћајна правила која важе за возила под пратњом.
Када је на дужности пажња мотоциклисте мора бити усмјерена на токове
саобраћаја, на избјегавање непажње других учесника у саобраћају (отварања врата
на паркираним возилима, присуство дјеце на путу, животиња и сл). Поред наведеног
мотоциклиста мора да заузме исправан положај у односу на возило испред
(исправан положај је са задње лијеве стране возила иза кога се мотоциклиста креће,
како би могао да буде уочен од стране возача у сваком тренутку). Пракса је показала
да мотоциклиста поред пажње коју усмјерава на саобраћајни ток, мора да посебну
пажњу посвети и личној безбједности. Посебно мора водити рачуна приликом
наглих кочења, изненадних излазака са паркиралишта, било мотоциклисте или
других лица и возила, заузимања положаја на путу, приликом вожње на неравном
коловозу, оштећеном путу или макадаму, као и приликом неповољних временских
услова (киша, магла и сл.) који мотоциклисту излажу додатном ризику.
По повратку са дужности неопходно је мотоцикл оставити у исправном стању и
очистити, са пуним резервоаром горива, а уколико има неких недостатака, обавезно
све недостатке пријавити одговорном лицу.
3.

АНАЛИЗА КОЧЕЊА МОТОЦИКЛА

У овом дјелу рада биће дат кратак преглед зауставног пута мотоцикла у циљу
схватања ризика којима се излаже службеник који свакодневне послове обавља
управљајући мотоциклом. Мотоциклиста различитим маневрима у саобраћају
избјегава опасне ситуације, али и одговара на изазове који се пред њега постављају
када уочи кршење саобраћајних прописа и небезбедно понашање учесника у
саобраћају. Кочење је маневар који мотоциклиста свакодневно предузима како би
обављао службене дужности.
Анализиран је зауставни пут мотоцикла на сувом и мокром коловозу при брзини
од 50 km/h (пут у насељу) и 80km/h (пут ван насеља). Када је ријеч о анализи
зауставног пута неопходно је навести да мотоциклиста приликом кочења има три
избора, и то: да кочи предњом кочницом, да кочи задњом кочницом и да приликом
кочења користи обје кочнице. У зависности од избора начина кочења мотоциклиста
ће приликом заустављања бити мање или више изложен ризику. Приликом анализе
зауставног пута првобитно је анализирано успорење, на основу анализе дошло се до
следећих закључака: 1.Успорење када кочи само задњи точак је најмање и нема
ризика од превртања преко предње осовине; 2. Успорење када кочи само предњи
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точак је ефикасно и постоји веома велики ризик од превртања преко предње
осовине; 3. Успорење када коче оба точка, најефикасније је и постоји ризик од
превртања преко предње осовине. Дужина зауставног пута мотоцикла, који се креће
у различитим условима пута, при брзини од 50 km/h (пут у насељу) и 80km/h (пут
ван насеља) је дата у Табели 1.
На основу табеле може се закључити да је обука мотоциклисте јако важна.
Наиме, уколико лице које управља мотоциклом у опасној ситуацији не одреагује
кочењем на прави начин, може да продужи или скрати пут кочења, при чему
опасности излаже себе, али и друге учеснике у саобраћају. Ризик, односно један
мали дио ризика, којим се мотоциклиста свакодневно излаже учествујући у
саобраћају је представљен у Табели 1 кроз пут кочења у три различите ситуације.
Табела 1. Дужина зауставног пута мотоцикла на сувом и мокром коловозу

Кочи само задњи
точак
Кочи само предњи
точак
Коче оба точка

4.

Подлога асфалтна, без
присуства ударних рупа
На мокром коловозу
На сувом коловозу
На мокром коловозу
На сувом коловозу
На мокром коловозу
На сувом коловозу

Ограничење
50 km/h
Szzt = 39,97 m
Szzt = 33,87 m
Szpt = 31,73 m
Szpt = 27,29 m
Sz = 27,29 m
Sz = 23,18 m

Ограничење
80 km/h
Szzt = 90,33 m
Szzt = 74,70 m
Szpt = 69,23 m
Szpt = 57,87 m
Sz = 57,87 m
Sz = 47,35 m

АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ
КОЈУ ПОКРИВА ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Полицијска станица за безбједност саобраћаја Источно Сарајево (у даљем тексту
ПС за БС И. Сарајево) дјелује у оквиру Сектора полиције Центра јавне безбједности
Источно Сарајево (ЦЈБ И. Сарајево). У оквиру ове полицијске станице послове
везане за безбједност саобраћаја обавља 26 полицијских службеника, на површини
од 72 km2. Полицијски службеници послове и задатке контроле, регулисања
саобраћаја и вршења увиђаја саобраћајних незгода врше на: дионици маг. пута М18 Кула-Крупачке стијене (дужине 7 km), дионици рег. пута Р-446 Златиште-Кула
(дужине 10 km), дионици рег. пута Р-446а раскрсница ул. Стефана Немање и
Војводе Радомира Путника (В. Р. Путника)-Тврдимићи (дужине 12 km). Поред
наведених путних праваца, полицијски службеници врше послове контроле,
регулисања саобраћаја и увиђаја СН на свим локалним и некатегорисаним путевима
и улицама на подручју општина Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа (дужине
око 130 km). На територији општина Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа,
према посљедњем попису, живи 25.405 становника. Број регистрованих возила
износи 12.426, а број регистрованих возача је 25.550.
У 2016. години се догодило 448 СН, док се у 2015. години догодило 445 СН. На
подручју које је у зони одговорности ПС за БС И. Сарајево у 2016. години нема
евидентираних СН са погинулим лицима, док је у 2015. години забиљежена једна
СН у којој је погинуло једно лице. На основу података приказаних у Табели 1. може
се закључити да је на територији ове полицијске станице дошло до значајних помака
у безбједности саобраћаја. Наиме, број СН са ТТП и ЛТП је смањен, док се биљежи
и значајно смањење броја ТТП и ЛТП лица која учествују у СН. Недржање
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одстојања представља један од главних узрока настанка саобраћајних незгода, у
зони одговорности наведене полицијске станице. Због не држања одстојања се, у
2016. години, догодило 123 СН, а у 2015. години 110 СН. Поред одстојања, као
доминантни узроци настанка СН се издвајају: радње возилом у саобраћају (у 2016.
год. -112 СН, 2015. год. -102 СН), непоштовање првенства пролаза (у 2016. год. - 95
СН, 2015. год. - 74 СН), неприлагођена брзина (у 2016. год. - 68 СН, 2015. год. - 106
СН) и страна кретања (у 2016. год. - 24 СН, 2015. год. - 31 СН).
Табела 2. Број СН и настрадалих у СН на територији ПС за БС И. Сарајево у 2015. и 2016.

ОПИС
Бр. СН са
погинулима
Бр. СН са ТТП6

2015
1

2016
0

% (+/-)
-100%

19

14

Бр. СН са ЛТП7

43

37

Бр. СН са МШ8
Укупно

382
445

397
448

26.32%
13.95%
+3.93%
0.67%

4.1.

години
ОПИС
Број
погинулих
Број ТТП

2015
1

2016
0

% (+/-)
-100%

25

14

-44%

Број ЛТП

54

47

-12.96%

Укупно

80

61

-23.75%

Коришћење службеног мотоцикла

Полицијски службеници ПС за БС И. Сарајево приликом вршења свакодневних
активности на располагању имају мотоцикл и мопед. Њихова употреба одобрава се
када се службени задатак врши службеним возилом у области патролне службе
полиције, контроле и регулисања саобраћаја, асистенција у извршавању послова и
задатака обезбјеђења личности које се посебно обезбјеђују или обезбјеђења превоза
и специјалних транспорта који се обезбјеђују полицијским мјерама. Службено
возило-мотоцикл се као и остала службена возила користи на основу мјесечног
путног налога за вожњу. У овом дијелу рада ће бити приказана добра пракса
употребе мотоцикла приликом извођења свакодневних задатака и активности на
територији посматране полицијске станице.
4.1.1. Контрола саобраћаја
Полицијски службеници користе мотоцикл и мопед приликом обављања послова
контроле саобраћаја на подручју које обухвата ПС за БС И. Сарајево, као и на
другим подручјима у складу са планом ЦЈБ И. Сарајево. Поред „општих послова“
који се односе на контролу саобраћаја мотоциклиста санкционише и прекршаје који
се односе на непрописно паркирање и заустављање моторних возила. То значи да
мотоциклиста активно учествује у контроли саобраћаја који се креће и саобраћаја
који мирује.
Током 2016.године у службама контроле саобраћаја на подручју ПС за БС И.
Сарајево, мотоциклиста је, активно учествујући у контроли саобраћаја, за 80 часова
рада издао 83 прекршајна налога, док је у истом времену, патрола полиције од два
полицијска службеника са путничким аутомобилом издала 157 прекршајних налога.
То показује да је учинак рада мотоциклисте у контроли саобраћаја на истом нивоу
као и учинак полицијских службеника ангажованих са путничким аутомобилима.
ТТП-Тешко тјелесно повријеђени
ЛТП – Лако тјелесно повријеђени
8
МШ-Материјална штета
6
7
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Акције контроле брзине су реализоване на начин да је патрола са путничким
аутомобилом контролисала брзину кретања радаром ''Tru CAM'' на контролној
тачки, а да је иза ове патроле, на удаљености од 200-300 m ангажован мотоциклиста
који је са радаром „Traffipatrol“ са мотоцикла вршио мјерења брзине кретања
возила, те заустављање и санкционисање возача који нису поштовали саобраћајне
прописе. Оваквим начином контроле брзине кретања остварен је психолошки
ефекат на учеснике у саобраћају. Након низа локалних акција, појачане контроле
саобраћаја са ангажовањем мотоциклисте и ''ауто-патроле'', учесници нису
повећавали брзину кретања и чинили друге прекршаје у саобраћају.
У 2015. и 2016.години у више наврата мотоциклиста ПС за БС И. Сарајево
ангажован је од стране ЦЈБ И. Сарајево и у зонама одговорности других Центара
јавне безбједности, Станица јавне безбједности и Полицијских станица (ангажован
на пословима и задацима контроле саобраћаја и пословима саобраћајних
обезбјеђења на подручју Града Бања Лука и Требиње, те општина Пале, Фоча,
Соколац, Рогатица, Вишеград и Сребреница).

Слика 1. Ангажовање мотоцикла ПС за БС И. Сарајево за извршење низа различитих
задатака

4.1.2. Регулисање саобраћаја
Током љета на овом подручју се појача и фреквенција саобраћаја, те долази до
формирања колона возила на дионицама маг. пута М18 које пролазе кроз насељена
мјеста на подручју општине Источна Илиџа (од МЕЛ Кула до раскрснице улица
Равногорска и В. Р. Путника, у дужини од 700 m; од раскрснице Кула до мјеста
Крупац, у дужини од 5.250m). Ситуацију додатно усложњава и каменолом ''Крупац''
који се налази, на територији општине Источна Илиџа, непосредно уз дионицу маг.
пута М18. На посматраној дионици је присутан велики број тешких теретних и
прикључних возила, која због потребе каменолома саобраћају на овом путном
правцу дужине 5.950 m.
Употребом полицијског мотоцикла, на овим дионицама, знатно се утицало на
смањење броја прекршаја: употребе безбједносних појасева у возилима, коришћења
мобилних телефона од стране возача, непрописног превожења дјеце у возилима,
прекорачења дозвољене брзине, прекорачења брзине одређених категорија возила,
непрописних претицања, не коришћења кратких свјетала на возилу током дана, не
држања одстојања између возила, непрописног превожење терета на возилима, као
и непоштовања времена трајања управљања моторним возилом.
Поред наведених дионица, мотоциклиста је често ангажован и на дионици рег.
пута Р446 Кула-МЕЛ Враца која пролази улицом В. Р. Путника. Ово је ''главна''
саобраћајница која пролази кроз И. Сарајево, укупне дужине око 5.000 m.
Свакодневни застоји у саобраћају на појединим локацијама на посматраној улици
рјешавају се физичком регулацијом која се повремено врши у дане викенда и
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празника, у времену од 10 до 18 часова, а осталим данима у времену од 15 до 17
часова. Уколико дође до застоја у саобраћају, у регулацију се укључује
мотоциклиста, уколико је предвиђен дневним распоредом рада, или се ангажује
патрола полиције. Важно је навести да постоји велики број свјетлосних сигнала на
овој дионици али сигнални планови нису прилагођени саобраћајном захтјеву па је
неопходно регулисање саобраћаја од стране полицијских службеника. Када на
посматраној дионици дође до загушења неопходно је на лице мјеста послати
мотоциклисту или мопедисту који ће регулисати саобраћај, јер због техничкоексплоатационих карактеристика дионице путнички аутомобил не може да прође.
Након што мотоциклиста или мопедиста дође на лице мјеста искључује свјетлосну
саобраћајну сигнализацију и регулише саобраћај све док за то постоји потреба.
Такође, у случајевима настанка СН у овим временским интервалима, када дође до
загушења и формирања колоне возила, једино могуће рјешење је излазак
мотоциклисте на лице мјеста СН.
4.1.3. Вршење увиђаја саобраћајних незгода од стране мотоциклисте
Изласком на лице мјеста СН мотоциклиста на лицу мјеста СН са обиљежјима
кривичног дијела, дужан је као и сваки други полицијски службеник, одмах
обезбједити лице мјеста, затим пружити прву помоћ повријеђенима, уколико их
има, те предузети мјере очувања трагова СН, нарочито оних који се с промјеном
атмосферских прилика и протоком времена до изласка екипе за увиђаје могу
измијенити или уништити, задржати очевице догађаја СН или од њих узети податке.
Такође, мотоциклиста ће спријечити даље угрожавање безбједности на лицу мјеста,
до доласка патроле која ће наставити са обезбјеђењем лица мјеста. Поред тога
организоваће регулацију саобраћаја, тако да максимално заштити трагове и доказе,
уколико је то у датој ситуацији могуће или ће саобраћај бити обустављен све док се
не заврши увиђај ( о чему ће обавијестити дежурну службу надлежне ПС ради
преусмјерења саобраћаја).
У случају СН са материјалном штетом, по изласку на лице мјеста, полицијски
службеник може пружити стручну помоћ учесницима СН, да исти уклоне возила с
коловоза и да размјене личне податке, те попуне и потпишу образац европског
извјештаја о саобраћајној незгоди (мотоциклиста може да врши увиђај СН обзиром
да у додатној опреми, прилагођеној за полицијске мотоциклисте, може са собом да
носи фотоапарат и бројеве за обиљежавање, као и дио несесера за увиђаје неопходан
за вршење увиђаја СН са материјалном штетом).
4.1.4. Остали задаци
Поред наведених радњи мотоциклиста може бити ангажован и на пословима
пратње (опасних материја, других опасних материја као и пратње важних личности
од стране радника органа унутрашњих послова), асистенција и низа других задатака
прописаних законом и пратећим прописима. Поред послова и задатака повјерених
законом, полицијски службеници ПС за БС И. Сарајево су активно учествовали и у
хуманитарним акцијама, па је тако ангажован мотоциклиста и патрола ове ПС са
служ. путн. аутомобилом на задацима саобраћајног обезбјеђења Хуманитарне
вожње ''Круг за Милоша''.
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Слика 2. Ангажовање службеника ПС за БС И. Сарајево на задацима саобраћајног обезбјеђења
Хуманитарне вожње ''Круг за Милоша''

5.

ЗАКЉУЧАК

Током 2016. године полицијски службеници ПС за БС И. Сарајево извршили су
контролу над 7.463 возила и возача, поднијели су 77 захтјева за покретање
прекршајног поступка за 152 прекршаја, издали 7.192 прекршајна налога за 7.787
прекршаја. У зони одговорности ПС за БС И. Сарајево у 2016. години није погинуло
ниједно лице у саобраћају.
Ангажовање и добро планирање рада мотоциклисте, на територији ПС за БС И.
Сарајево, је у одређеној мјери допринијело побољшању стања безбједности
саобраћаја у последње двије године. Велики број прекршаја санкционисан је управо
од стране мотоциклисте, који је у могућности да на вријеме уочи прекршај и
санкционише прекршиоца, посебно када су у питању прекршаји који се односе на
употребу мобилног телефона. Употреба полицијског мотоцикла се показала
изузетно ефикасном код контроле брзине, као и приликом регулисања саобраћаја и
вршења увиђаја СН на путевима чије техничко-експлоатационе карактеристике,
структура тока и својства возила у току значајно отежавају пролазак службеног
путничког аутомобила до лица мјеста.
Ангажовање мотоцикла у значајној мјери унапрјеђује безбједност саобраћаја на
територији општина И. Н. Сарајево и И. Илиџа, али и на цијелој територији града
Источно Сарајево, а самим тим и Републике Српске.
6.
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ЕФЕКТИ УНАПРЕЂЕЊА РАДА ВОЗНОГ ПАРКА НА АСПЕКТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2012-2015 У АД
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ
THE EFFECTS OF IMPROVING THE WORK OF THE FLEET ON THE
ENVIRONMENTAL ASPECTS FOR THE PERIOD 2012-2015 IN EMS JSC
Ђорђе Савић1, Иван Басарић2
Резиме: Акционарско друштво Електромрежа Србије (у даљем тексту ЕМС АД) је привредни
субјект који има задатак да обезбеди поузданост и ефикасност преносног електро-енергетског
система Републике Србије. У непосредној вези са напред наведеним је податак да ЕМС АД
располаже са возним парком који се састоји од 310 возних јединица, које директно или
индиректно доприносе успешном одржавању електро-енергетског система, самим тим има
утицај на укупну успешност компаније. У раду ће бити ближе описане мере унапређења
процеса управљања возним парком у периоду од 2012. до 2015. године са ефектима утицаја
предузетих мера на побољшање аспеката животне средине.
Кључне речи: возни парк, унапређење, животна средина
Abstract: Joint stock company Elektromreza Srbije (here in after EMS JSC) the undertaking which
has the task of ensuring the reliability and efficiency of the electricity transmission system of the
Republic of Serbia.In close connection with the foregoing is the fact that EMS JSC has a fleet
consisting of 310 transport units, which directly or indirectly contribute to the successful
maintenance of the electricity transmission system, and therefore has an impact on the overall
performance of the company.The work will be closer described measures to improve the process of
fleet management in the period from 2012 to 2015, with the effects of the impact of the measures
taken to improve the environmental aspects.
Keywords: motor pool unit, promotion, environment
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1.

УВОД

Aкционарско друштво Електромрежа Србије (у даљем тексту: ЕМС АД) је
енергетски субјект који према Закону о енергетици и одлуци Владе Републике
Србије о оснивању овог предузећа обавља следеће енергетске делатности:
x
x

пренос електричне енергије и управљање преносним системом;
организовање тржишта електричне енергије.

Мисија наше компаније је сигуран и поуздан пренос електричне енергије,
ефикасно управљање преносним системом повезаног са електроенергетским
системима других земаља, оптималан и одржив развој преносног система у циљу
задовољења потреба корисника и друштва у целини, обезбеђивање функционисања
и развоја тржишта електричне енергије у Србији и његово интегрисање у
регионално и европско тржиште електричне енергије.
Визија којој се стреми је савремено конципирана компанија која одговорно и
ефикасно обавља функције оператора преносног система и тржишта електричне
енергије у Србији као делатности од општег интереса, унапређујући своје
пословање у циљу достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог
развоја и високе друштвене одговорности.
У ЕМС АД су успостављени и стално се унапређују системи управљања
квалитетом, заштитом животне средине и заштитом здравља и безбедношћу на раду,
обједињени у интегрисани систем менаџмента компаније усаглашен са захтевима
међународних стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
Очување глобалног окружења за будуће нараштаје, идентификовање, праћење и
контролисање свих аспеката животне средине, превенција загађивања и стварање
услова за примену наjбољих доступних технологија основ су нашег пословања у
складу са животном средином.
Систематски се прате и вреднују значајни аспекте животне средине и у складу са
тим предузимају се неопходне мере за њихово стављање под контролу и
минимизирање штетних утицаја на животну средину. Контролисано се управља
отпадом и опасним материјама, врши се контролисање електромагнентог зрачења.
Штеде се ресурси, енергија и тежи се подизању енергетске ефикасности. Посебна
пажња се посвећује очувању природних резервата и националних паркова. Сарађује
се са локалном заједницом у оквиру редовних активности и посебно у ванредним
околностима.
Поузданост и ефикасност преносног система значајно зависи од ефикасног и
поузданог одржавања капацитета за пренос електричне енергије. У непосредној вези
са напред наведеним је податак да ЕМС АД располаже са возним парком који се
састоји од 310 возних јединица, које директно или индиректно доприносе успешном
одржавању целокупног преносног система. Евидентно је, између осталог, да овако
респектабилан ресурс (број возила, њихова вредност и експлоатационе могућности)
захтева дефинисање примереног процеса експлоатације и одржавања. Сам процес
управљања возним парком је изузетно значајан сегмент који утиче на укупну
успешност компаније.
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2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Један од знaчajниjих циљeва ЕМС АД као предузећа које поседује сoпствeни
вoзни пaрк јесте смaњeњe штeтнoг утицaja рaдa и oдржaвaњa вoзнoг пaркa нa
oкружeњe. Самим тим управљање возним парком представља један комплексан
задатак који има за циљ константно унапређивање и тежњу ка побољшању свих
параметара, значајних за сам рад возног парка тако и за животну средину.
При oргaнизoвaњу eксплoaтaциje вoзилa у ЕМС АД, рaди ствaрaњa услoвa зa
упoрeђивaњe рaдa вoзилa у вoзнoм пaрку, било је пoтрeбнo извршити пoдeлу нa
групe вoзилa кoje имajу истe тeхничкo-eксплoaтaциoнe кaрaктeристикe и чиje je
стaњe приближнo jeднaкo. Вoзилa сe пo прaвилу сврстaвajу у групe у функциjи
мaркe и типa вoзилa, гoдинe прoизвoдњe, кoриснe нoсивoсти, нaмeнe тoвaрнoг
прoстoрa (сaндучaри, тeрeтнa вoзилa сa надградњама – ХТП возила и аутодизалице).
Вoзилa сe сврстaвajу у групe и у зaвиснoст oд услoвa eксплoaтaциje, кaкo би сe
измeритeљи рaдa вoзилa мoгли упoрeђивaти.
ЕМС АД поседује хетероген возни парк састављен од више врста и типова
моторних возила. Укупан број моторних возила возног парка ЕМС АД у 2015.
години је 310 (Табела 1.) и то:
Врста возила/ година
Путничка
Теренска
Теретна
Специјална возила

Табела 1. Укупан број возила по годинама
2012
2013
2014
227
178
174
68
57
55
25
20
19
49
35
37

2015
169
51
19
37

Доставна и комби
возила

40

36

36

34

Укупно

409

326

321

310

Табела 2. Програм побољшања животне средине
Активности
Рок за
Показатељи учинка
спровођење
Извештај о потрошњи горива на
Начин планирања коришћења возила
годишњем нивоу упоредно по
годинама
Замена дотрајалих службених возила
Извештај о класи возила према
савременијим комерцијално доступним
моторима који гарантују низак степен
EURO стандардима
Трајна
емисије штетних гасова
активност
Редовно одржавање возила
План коришћења возила
Коришћење најсавременијих
телекомуникаионих алата за сарадњу и
Уговор о одржавању возила – план
размену информација путем мобилне
одржавања
телефоније и интернета, утицати на
смањење броја службених путовања

Из јасно усвојеног општег циља да се смањи штетан утицај рада и одржавања
возног парка на окружење проистекао је програм побољшања рада возног парка који
је допринео између осталог и побољшању аспеката животне средине. Програм
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побољшања животне средине чини низ јасно дефинисаних значајних активности
чији резултат доводи до побољшања стања животне средине у ЕМС АД. Програм се
реализује током једне или више година у зависности од обима и сложености посла.
Програм побољшања рада возног парка огледа се у следећим активностима и
показатељима учинка (Табела 2.).
3.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Дoбрo oргaнизoвaн возни парк пoдрaзумeвa дoбрo плaнирaњe и oптимaлну
oргaнизaциjу eксплoaтaциje прeвoзних кaпaцитeтa. Полазна основа за унапређење
рада возног парка била је усвајање новог Правилника о начину и условима
коришћења службених моторних возила у ЕМС АД, као и Процедура о управљању
возним парком и Процедура о одржавању возним парком, самим тим промењен је
начин коришћења службених моторних возила.
Корисници возила, односно запослени ЕМС АД руководиоцу возног парка
испостављају захтеве за коришћење возила у документу „Пријава за коришћење
возила“, за возила која се користе по принципу „pool car-а“, а на основу радног
задатка добијеног од непосредног руководиоца. Руководилац возног парка затим
сагледава број приспелих пријава и на основу расположивости возила врши
распоред и одобрење коришћења.
Приликом предаје возила на употребу издаје се путни налог за возило где је
запослени који преузима возило обавезан да уредно и тачно попуњава и након
обављеног радног задатка врати руководиоцу возног парка. Након коришћења врши
се контрола преко GPS система, контролише се да ли је возило коришћено по
пријави, да ли је испоштована рута као и брзина на основу саобраћајних прописа,
што ће бити ближе описано у наставку.
Такође, израдом и усвајањем годишњих планова извршен је расход флоте возила
из разлога великог броја пређених километара, великих трошкова одржавања ових
возила и високог степена емисије CO2. Спроведен је расход укупно 159 моторних
возила за период од 2013-2015 године, док је извршена набавка 70 нових возила
(Табела 3.).
Година
2013
2014
2015
Укупно

Табела 3. Број расходованих возила по годинама
Број набављених
Број расходованих возила
возила
17
93
34
40
19
26
70
159

Тренд смањења пређених километара је настављен и последица је расходовања
старих возила, рационалног коришћења возила и рационалнијег организовања
службених путовања. Укупан број пређених километара је из године у годину све
мањи а све у складу са изменама Правилника о начину и условима коришћења
службених моторних возила у ЕМС АД (Слика 1.).
Још један од планова којем се тежило је обнова целокупне флоте возила. Набавка
специјалних и теретних возила се спроводила у складу са EURO 5 и EURO 6
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нормама за моторе, и допринела је смањењу просечне старости возила, потрошње
горива као и смањењу емисије CO2. Исто тако прати се тренд набавке путничких
возила мање запремине мотора а веће снаге како би се побољшали сами техничкоекплоатациони показатељи рада возног парка.
Уз набавку нових возила још један битан аспект, којим се унапредио рад возног
парка је и имплементација сателитског праћења возила, такозвани GPS систем.
Након имплементације донето је Упутство о начину коришћења GPS система у
службеним возилима ЕМС АД и самим тим појачана је контрола кретања возила
која је описана на самом почетку. Појачана контрола и сама уградња допринела је
да се остваре одређени бенефити, како за предузеће у смислу смањене укупне
потрошње горива на годишњем нивоу (Слика 2.), смањење трошкова одржавања и
смањење трошкова штетних догађаја у саобраћају, тако и бенефитима за околину у
смислу смањења штетних гасова у издувној емисији возила и смањење нивоа буке
услед смањења просечне брзине возила.
7.000.000

5.796.690

Километража

6.000.000

5.396.027

5.185.215

5.000.000
4.000.000

4.512.586

3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
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2014
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Слика 1. Пређена километража службених возила ЕМС АД по години
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Слика 2. Укупна потрошња горива службених возила ЕМС АД по годинама
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У односу на 2012. годину приметно је смањење потрошње горива у 2015. години
за 23,9%, међутим планирано смањење у 2014. години није знатно мање у односу на
2013. годину из разлога повећање потрошње дизел горива коју користе теретна и
специјална возила:
x искључиво услед хаваријских ситуација на ЕЕ објектима насталих као
последица елементарних непогода (поплаве, олујни ветрови, клизишта
леда и снега)
x појачаног надзора радова на објектима који су оштећени услед
елементарних непогода па се реконструишу, али и објеката који су у
изградњи.
x због интензивнијих ремоната током целе године.
Самим тим што је повећана потрошња дизел горива коју користе теретна и
специјална возила долази се и до тога да је повећана и укупна просечна потрошња
горива свих возила ЕМС ад ( Слика 3.). Може се приметити да је 2013. година била
година када су највише коришћена путничка возила и самим тим приметна је
евидентна разлика у просечној потрошњи.
10,00
9,89
9,80
Litara

9,67
9,60
9,40

9,41

9,20
9,05

9,00
2012

2013

2014

2015

Слика 3. Однос укупне потрошње горива и пређене километраже свих возила ЕМС АД

Поред већ приказане смањене потрошње горива, обнова целокупне флоте возила
ЕМС АД-а, затим редовно одржавање возила у овлашћеним сервисима преко
оутсоурцинга, али и препоруке корисницима у вези правилног коришћења возила у
облику брошура и обавештења преко мреже као и обуке запосленима о повећању
економичности вожње, такозваним еко стилом вожње, који као подврста која
обухвата оптималан и безбедан начин вожње који је фокусиран на смањење
потрошње горива и очувања околине, дошло се до најзначајније ставке у овом раду
а то је да је целокупна емисија CO2 2015. године у односу на 2012. годину смањена.
(Слика 4.).
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Слика 4. Емисија CO2 по години на возилима ЕМС АД

У односу на 2012. годину приметно је смањење емисија CO2 у 2015. години за
8,5 % иако је 2014. године дошло до благог пораста у односу на 2013. годину али то
искључиво из претходно наведених разлога који су допринели већој потрошњи
дизел горива.
4.

ЗАКЉУЧАК

Aкционарско друштво Електромрежа Србије је енергетски субјект који према
Закону о енергетици и одлуци Владе Републике Србије о оснивању овог предузећа
обавља различите енергетске делатности.
У ЕМС АД су успостављени и стално се унапређују системи управљања
квалитетом, заштитом животне средине и заштитом здравља и безбедношћу на раду,
обједињени у интегрисани систем менаџмента компаније усаглашен са захтевима
међународних стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
Поузданост и ефикасност преносног система значајно зависи од ефикасног и
поузданог одржавања капацитета за пренос електричне енергије. Осим тога,
поузданост и ефикасност зависи и од возног парка, који као први пратилац основној
делатности предузећа омогућава извршавање свих задатака неопходних за
ефикасност и поузданост.
Један од знaчajниjих циљeва ЕМС АД као предузећа које поседује сoпствeни
вoзни пaрк јесте смaњeњe штeтнoг утицaja рaдa и oдржaвaњa вoзнoг пaркa нa
oкружeњe.
Из јасно усвојеног општег циља да се смањи штетан утицај рада и одржавања
возног парка на окружење проистекао је програм побољшања рада возног парка који
је допринео између осталог и побољшању аспеката животне средине. Програм
побољшања животне средине чини низ јасно дефинисаних значајних активности
чији резултат доводи до побољшања стања животне средине у ЕМС АД.
Дoбрo oргaнизoвaн возни парк пoдрaзумeвa дoбрo плaнирaњe и oптимaлну
oргaнизaциjу eксплoaтaциje прeвoзних кaпaцитeтa. Полазна основа за унапређење
рада возног парка било је усвајањем новог Правилника о начину и условима
коришћења службених моторних возила у ЕМС АД, као и Процедура о управљању
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возним парком и Процедура о одржавању возним парком, самим тим промењен је
начин коришћења службених моторних возила.
Такође, израдом и усвајањем годишњих планова извршен је расход комплетне
флоте из разлога великог броја пређених километара, великих трошкова одржавања
ових возила и високог степена емисије CO2. Спроведен је расход укупно 159
моторних возила за период од 2013-2015 године, док је извршена набавка 70 нових
возила.
Након тога, имплементиран је систем сателитског праћења возила, већа пажња
је посвећења контроли кретања возила. Важна чињеница на унапређење рада возног
парка којим би се унапредили и аспекти животне средине је увођење оутсоурцинга
за одржавање возила. Самим тим је подигнут ниво одржавања и исправости возила,
којим су возила безбеднија у саобраћају а племенитија за околину.
У односу на 2012. годину приметно је смањење потрошње горива у 2015. години
за 23,9%, док је смањење емисије CO2 у 2015. години за 8,5 % мање у односу на
2012. годину. Самим тим, сви ефекти који су имплеметирани и који се свакодневно
спроводе показују своје резултате и указују на то да се правилно користе и имају
утицаја на заштиту животне средине.
Мора се истаћи да приказани резултати представљају резултат јако темељног
рада. Управљање хетерогеним возним парком који је заступљен као подршка
основној делатности предузећа је јако сложен процес и сваки резултат који иде у
корист животној средини је позитиван и вредан истакања.
5.
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ɉɍ
ɉɍɄɂɄɂɇȾȺ
ɋɍȻɈɌɂɐȺ


ɉɍɋɈɆȻɈɊ


ǶǯǿǼǱǾǮǻǶȅǳǩǳ
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ǼǱǾNPKǶǯǿǼǱǾNPK
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ɉɍ
ɁɊȿȵȺɇɂɇ


ɉɍɇɈȼɂɋȺȾ
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ȟȞȓȒȷȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓȒțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ
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ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓȒțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ
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ɉɍɒȺȻȺɐ


ɉɍɉɈɀȺɊȿȼȺɐ
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ɉɍȼȺȴȿȼɈ


ɉɍȻɈɊ
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ɉɍ
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ɉɍɇɂɒ

ɉɍ
ɇɈȼɂɉȺɁȺɊ


ɉɍɉɊɈɄɍɉȴȿ


ɉɍɉɂɊɈɌ

ɉɍɅȿɋɄɈȼȺɐ


ǮȑȓțȤȖȵȎȕȎȏȓȕȏȓȒțȜȟȠ
ȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎǾȓȝȡȏșȖȘȎǿȞȏȖȵȎ

ɄɈɋɈȼɈɂɆȿɌɈɏɂȳȺ

ǿȎȜȏȞȎȸȎȵțȖȢȎȘȡșȠȓȠ
ȁțȖȐȓȞȕȖȠȓȠȡǯȓȜȑȞȎȒȡ

ɉɍȼɊȺȵȿ


ǶǻǲǶǸǮȀǼǾǯǳǵǯǳǲǻǼǿȀǶǿǮǼǯǾǮǪǮǧǮ
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ɉɍ ɉɍɄɂɄɂɇȾȺ
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ɉɍ
ɁɊȿȵȺɇɂɇ


ɉɍɇɈȼɂɋȺȾ


ɉɍɋɊȿɆɋɄȺ
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ȟȞȓȒȷȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓȒțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ
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ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓȒțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ
ȐȓȜȚȎțȖȟȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓȒțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ

ɉɍɉȺɇɑȿȼɈ
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ɉɍɒȺȻȺɐ


ɉɍɉɈɀȺɊȿȼȺɐ
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ɋɆȿȾȿɊȿȼɈ
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ɉɍɍɀɂɐȿ


ɉɍɑȺɑȺɄ


ɉɍɁȺȳȿɑȺɊ


ɉɍ
ɄɊȺȴȿȼɈ ɉɍɄɊɍɒȿȼȺɐ


ɉɍ
ɉɊɂȳȿɉɈȴȿ

ɉɍ
ɇɈȼɂɉȺɁȺɊ


ɉɍɇɂɒ


ɉɍɉɊɈɄɍɉȴȿ


ɉɍɉɂɊɈɌ

ɉɍɅȿɋɄɈȼȺɐ
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ȡțȎȟȓȶȡ
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ɉɍɄɂɄɂɇȾȺ
ɋɍȻɈɌɂɐȺ


ɉɍɋɈɆȻɈɊ
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ɉɍɇɈȼɂɋȺȾ


ɉɍɋɊȿɆɋɄȺ
ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ


ȐȖȟȜȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
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ɉɍȳȺȽɈȾɂɇȺ


ɉɍɍɀɂɐȿ
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ɉɍ
ɄɊȺȴȿȼɈ


ɉɍ
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ɉɍɁȺȳȿɑȺɊ

ɉɍɄɊɍɒȿȼȺɐ

ɉɍɇɂɒ


ɉɍ
ɇɈȼɂɉȺɁȺɊ


ɉɍɉɂɊɈɌ


ɉɍɉɊɈɄɍɉȴȿ

ɉɍɅȿɋɄɈȼȺɐ


ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭȻɟɨɝɪɚɞɭ
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ɄɈɋɈȼɈɂɆȿɌɈɏɂȳȺ

ɉɍȼɊȺȵȿ
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ǽȞȜȤȓțȎȠȝȓȦȎȘȎȘȜȵȖȚȎȵȓȡȝȜȠȞȓȏȜȚ
ȡȞȓȯȎȵȎȜȚȓȠȓțȎȝȎȔȷȎȝȞȖȝȞȓșȎȟȘȡ
ȝȓȦȎȥȘȜȑȝȞȓșȎȕȎ
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ɉɍ
ɉɍɄɂɄɂɇȾȺ
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Ƕǯǿ



ɉɍɇɈȼɂɋȺȾ
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ȐȓȜȚȎțȖȟȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
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ɉɍ
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ɉɍɇɂɒ


ɉɍ
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ǽȞȜȤȓțȎȠȡȝȜȠȞȓȏȓȕȎȦȠȖȠțȖȣȟȖȟȠȓȚȎ
ȕȎȒȓȤȡȒȜȑȜȒȖțȓȟȠȎȞȜȟȠȖ
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ɉɍ
ɋɍȻɈɌɂɐȺɉɍɄɂɄɂɇȾȺ


ɉɍɋɈɆȻɈɊ




ɉɍɋɊȿɆɋɄȺ
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ȐȞșȜȐȖȟȜȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ

Ƕǯǿ ȐȖȟȜȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ
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ɉɍ
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