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СТАЊE БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ
Горан Шмитран1, Зоран Средић2

Министарство унутрашњих послова Републике Српске
Управа полиције, Јединица за послове безбједности саобраћаја

Резиме: Анализа обухвата структуру саобраћајних незгода и настрадалих лица, преглед
саобраћајних незгода по центрима јавне безбједности, структуру настрадалих лица по
категоријама учесника у саобраћају и по старосним категоријама, расподјелу саобраћајних
незгода по категорији путева, показатеље о воилима која су учествовала у соабраћајним
незгодама, заступљеност узрока настанка саобраћајних незгода те дневну и часовну
расподјелу саобраћајних незгода, показатеље о дијелу санкционисаних прекршаја, учешће
возача до двије године возачког стажа у саобраћајним незгодама.
Кључне ријечи: безбједност саобраћаја, саобраћајне незгоде, узроци настанка
саобраћајних незгода, посљедице саобраћајних незгода.
I.

УВОД

Анализа стања безбједности саобраћаја у Републици Српској за период јануар –
септембар 2013.године сачињена је на основу показатеља о броју, структури и посљедицама
евидентираних саобраћајних незгода, а који су доступни у аналитичким извјештајима и базама
података о саобраћајним незгодама у Министарству унутрашњих послова Републике Српске.
I-1. СТРУКТУРА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА И НАСТРАДАЛИХ ЛИЦА
-

за 2012.годину -

Стање безбједности саобраћаја у Републици Српској, посматрано у периоду од
2002.године, биљежи позитиван тренд побољшања, који се огледа у константном смањењу
броја саобраћајних незгода и њихових посљедица, нарочито у периоду од 2006.године. У
периоду од 2002-2012. године, најповољније стање безбједности саобраћаја забиљежено је у
2010. и 2012. години када је евидентиран најмањи број саобраћајних незгода са посљедицама
по лица и најмањи број погинулих лица. У 2012. години евидентиран је најмањи укупан број
саобраћајних незгода у протеклом периоду, најмањи број саобраћајних незгода са
посљедицама по лица, најмање је евидентирано посљедица по лица (тешко и лакше
повријеђена лица).

1

Горан Шмитран, начелник Јединице за послове безбједности саобраћаја, Управа полиције,
МУП РС

2

Зоран Средић, главни инспектор у Јединици за послове безбједности саобраћаја, Управа
полиције, МУП РС
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011

2012

10513 10202 10755 10396 10066 10933 10590 10076 9732 9380

8441

Прос.

1.

Број саоб. незгода

а.

- са пог. лицима

171

178

154

146

168

176

159

155

123

149

130

6

- са тешко повр. лиц.

716

666

580

539

546

649

679

603

579

585

538

в

- са лакше повр. лиц.

1494

1463

1524

1363

1425

1709

1723

1620

1424 1521

1314

г

- са мат. штетом

8132

7895

8497

8348

7927

8399

8029

7698

7606 7125

6459

7828

2

Настрадало лица

3449

3415

3235

2984

3179

3752

3819

3617 3106 3388

2960

3354

а

- погинуло лица

186

202

173

164

208

192

180

180

139

162

140

175

6

- тешко повријеђ.

933

873

762

674

702

826

869

781

691

710

651

770

в

- лакше повријеђ.

2330

2340

2300

2146

2275

2734

2770

2656 2276 2516

2169

2410

10098

Табела број 1.
Посматрајући годишње просјечне показатеље за период од 2002-2012.године,
евидентно је да су сви показатељи о стању безбједности саобраћаја у току 2012. године
значајно испод овог просјека. Ако посматрамо укупан број саобраћајних незгода у 2012.години
и просјечне вриједности од 2002.године, долазимо до показатеља да је тај број мањи за 1657
саобраћајних незгода. Посматрајући и друге показатеље у односу на просјечне вриједности
долазимо до података да је број саобраћајних незгода са погинулим лицима мањи за 25
саобраћајних незгода, број лица која су погинула у саобраћајним незгодама је мањи за 35 итд.
У 2012. години у односу на 2011. годину, смањен је број саобраћајних незгода за 937
саобраћајних незгода (или за 10,01%), број незгода са погинулим лицима је мањи за 19
саобраћајних незгода (- 12,75%), са тешко повријеђеним мањи за 47 саобраћајних незгода,
(- 8,03%), са лакше повријеђеним је мањи за 207 саобраћајних незгода, (-13,61%), број
саобраћајних незгода са посљедицама по лица је мањи за 273 саобраћајне незгоде (- 12,11%),
број лица настрадалих у саобраћајним незгодама је мањи за 428 лица, (-12,63%).
I-2. СТРУКТУРА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА И НАСТРАДАЛИХ ЛИЦА
-

за јануар – септембар 2013.године –

На основу показатеља из аналитичких извјештаја организационих јединица МУП-а РС, у
току првих девет мјесеци 2013. године у Републици Српској догодило се укупно 6.309
саобраћајних незгода, што је за 103 или 1,66% више него у 2012. години, када је
евидентирано укупно 6.206 саобраћајних незгода.

6

155
607
1507

ПОКАЗАТЕЉИ
1. Број саобраћајних незгода са
посљедицама по лица (а+б+в)
1.1. Укупно настрадало лица
(а1+б1+в1)
а. са погинулим лицима
а 1. погинуло лица
б. са тешко повређеним лицима
б 1. тешко повређено лица
в. са лакше повређеним лицима

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

%
2013/2012

1.598

1.489

1.703

1.584

1.791

+ 7,32

2.353

2.220

2.554

2.321

2.743

+ 5,99

100
104
386
476
1.112

101
109
413
497
974

110
119
446
546
1.147

89
100
427
504
1.068

116
135
457
588
1.218

в 1. лакше повређено лица
2. Број саобраћајних незгода са
материјалном штетом

1.773

1.614

1.889

1.717

2.020

4.711

4.717

5.249

5.475

5.661

Укупан број саобраћајних незгода (1+2)

6.309

6.206

6.952

7.059

7.452

-

+ 9,85
-

Табела број 2.
Повећан је број саобраћајних незгода са посљедицама по лица а број саобраћајних
незгода са материјалном штетом је незнатно смањен. У погледу броја саобраћајних незгода са
посљедицама по лица, евидентирано их је укупно 1.588, што је за 109 или 7,32 % више него у
2012. години.Број саобраћајних незгода са погинулим лицима је смањен, и он у првих девет
мјесеци 2013. године износи 100 саобраћајних незгода, односно за 1 или 0,99 % је мање него
у 2012. години, када је евидентирано укупно 101 саобраћајна незгода са погинулим лицима.
Број саобраћајних незгода са тешко повријеђеним лицима је смањен, и у периоду
јануар - септембар 2013. године евидентирано је укупно 386 саобраћајних незгода, што је
мање за 27 или 7,21 % у односу на 2012. годину, када је евидентирано 413 саобраћајних
незгода са тешко повријеђеним лицима.
Укупно се догодило 1.112 саобраћајних незгоде са лакше повријеђеним лицима, што
је више за 138 или 14,4 % у односу на 2012. годину, када је евидентирано 974 саобраћајне
незгода са лакше повријеђеним лицима.
У саобраћајним незгодама погинуло је 104 лица, што је у односу на 2012. годину мање
за 5 лица или 4,59 %, теже је повријеђено 476 лица што је у односу на 2012. годину мање за
21 лице или 4,23%, а лакше је повријеђено укупно 1.773 лица што је више за 159 лица или
9,85%, односно број настрадалих лица у посматраном периоду је 2.353 што је више за 133
лица или за 5,99% у односу на 2012. годину, у којој је за исти период настрадало 2.220 лица.
У наведеном периоду догодило се укупно 4.711 саобраћајних незгода са
материјалном штетом, што је за 6 или 0,13% мање него 2012. године, када је евидентирано
укупно 4.717 саобраћајних незгода са материјалном штетом.
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0,99
4,59
7,21
4,23
+ 14,4

0,13
+ 1,66

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ СА ПОСЉЕДИЦАМА
ЗА ПЕРИОД ЈАН- СЕП 2009. - 2013.год. СН ЛТП, 2009, 1218
СН ЛТП, 2011, 1147

СН ЛТП, 2013, 1112

СН ЛТП, 2010, 1068
СН ЛТП, 2012, 974

СН ТТП, 2013, 386

СН ТТП, 2012, 413

СН ТТП, 2011, 446

СН ПОГ, 2013, 100СН ПОГ, 2012, 101 СН ПОГ, 2011, 110
СН ПОГ

СН ТТП

СН ТТП, 2010, 427

СН ПОГ, 2010, 89

СН ТТП, 2009, 457

СН ПОГ, 2009, 116

СН ЛТП

Графикон број 1: Преглед саобраћајних незгода са посљедицама по лица за период 2009. -2013.

ПРЕГЛЕД НАСТРАДАЛИХ ЛИЦА ЗА ПЕРИОД
ЈАН - СЕП 2009. - 2013.год.
ЛТП лица, 2013,
1773

ЛТП лица, 2011,
1889
ЛТП лица, 2012,
1614

ТТП лица, 2013, 476 ТТП лица, 2012, 497

ЛТП лица, 2009,
2020
ЛТП лица, 2010,
1717

ТТП лица, 2011, 546 ТТП лица, 2010, 504 ТТП лица, 2009, 588

ПОГ лица, 2012, 109 ПОГ лица, 2011, 119 ПОГ лица, 2010, 100 ПОГ лица, 2009, 135
ПОГ лица, 2013, 104
ПОГ лица

ТТП лица

ЛТП лица

Графикон број 2: Преглед настрадалих лица за период 2009. – 2013. година (ПОГ, ТТП, ЛТП)
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II - ПРЕГЛЕД САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПО ЦЕНТРИМА ЈАВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
У Републици Српској у току периода јануар – септембар 2013. године евидентирано је
укупно 6.309 саобраћајних незгода. Број саобраћајних незгода по центрима јавне безбједности
је сљедећи:
- На подручју ЦЈБ Бања Лука – 3.462 саобраћајне незгоде, или

54,87%,

- На подручју ЦЈБ Бијељина – 1.012 саобраћајних незгода, или

16,04%,

- На подручју ЦЈБ Добој - 835 саобраћајних незгода или

13,24%,

- На подручју ЦЈБ Источно Сарајево - 696 саобраћајних незгода или 11,03% и
- На подручју ЦЈБ Требиње - 304 саобраћајне незгоде или

4,82%.

У табели број 2. приказана је расподјела саобраћајних незгода и посљедица по лица,
за све центре јавне безбједности.
р.б.
1.
1.а.
1.б.
1.в.
1.г.
2
2.а.
2.б.
2.в.

Број незгода
- са погинулим лицима
- са тешко повријеђеним
лицима
- са лакше повријеђеним
лицима
- само са мат.штетом
Настрадало лица
- погинуло лица
- тешко повријеђено лица
- лакше повријеђено лица

БЛ
3.462
49

БН
1.012
16

ДО
835
21

ИС
696
9

ТБ
304
5

укупно
6.309
100

160

72

95

38

21

386

594

210

192

76

40

1.112

2.659
1.187
49
192
946

714
413
18
85
310

527
457
21
109
327

573
208
11
63
134

238
88
5
27
56

4.711
2.353
104
476
1.773

Табела број 3.
На подручју ЦЈБ Бања Лука на сваких 70,65 евидентираних саобраћајних незгода смртно
страда један учесник незгоде, на подручју ЦЈБ Бијељина на сваких 56,22 саобраћајних незгода,
на подручју ЦЈБ Добој на сваких 39,76 саобраћајних незгода, на подручју ЦЈБ Источно Сарајево
на сваких 63,27 саобраћајних незгода а на подручју ЦЈБ Требиње на сваких 60,8 саобраћајних
незгода смртно страда један учесник.
Анализирајући овај податкe, долази се до чињенице да су учесници у саобраћајним
незгодама најугроженији на подручју ЦЈБ Добој (39,76) и ЦЈБ Бијељина, гдје је забиљежен
највећи број погинулих у односу на број евидентираних саобраћајних незгода. Најмање су
угрожени учесници у саобраћајним незгодама на подручју ЦЈБ Бања Лука гдје на сваких 70,65
саобраћајних незгода једно лице смртно страда.
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III - СТРУКТУРА НАСТРАДАЛИХ У СН ПО КАТЕГОРИЈАМА УЧЕСНИКА
2013

2012

%
2013/2012

Укупно настрадалих лица (А+Б+В)

2353

220

+ 5,99

А. Број погинулих лица

104

109

1 . возача
2. сувозача
3. путника
4. путника-дјеца
5. мотоциклиста / мопеда
6. бициклиста
7. бициклиста- дјеца
8. пјешака
9. пјешака-дјеца
10. возача трактора
11. гонича стоке
12. возача запреге
13. остали
Б. Број теже повријеђених лица
1 . возача
2. сувозача
3. путника
4. путника-дјеца
5. мотоциклиста / мопеда
6. бициклиста
7. бициклиста- дјеца
8. пјешака
9. пјешака-дјеца
10. возача трактора
11. гонича стоке
12. возача запреге
13. остали
В. Број лакше повређених лица
1 . возача
2. сувозача
3. путника
4. путника-дјеца
5. мотоциклиста / мопеда
6. бициклиста
7. бициклиста- дјеца
8. пјешака
9. пјешака-дјеца
10. возача трактора
11. гонича стоке
12. возача запреге
13. остали

35
7
8
3
14
14
0
20
1
0
0
0
2
476
154
66
69
16
62
23
1
71
12
1
0
0
1
1773
711
386
228
68
98
63
14
157
31
6
0
4
7

40
16
9
1
5
9
0
25
1
2
0
1
0
497
174
74
57
9
61
28
2
82
9
1
0
0
1
1614
657
305
232
61
104
50
7
148
42
2
0
3
3

ПОКАЗАТЕЉИ

-

4,59

-

12,5
56,25
11,11
+ 200
+ 280
+ 55,56
-- 20
-- 100
-- 100
+ 100
- 4,23
- 11,49
- 10,81
+21,05
+77,78
+ 1,63
- 17,86
- 50
- 13,41
+33,33
----- 14,77
+ 8,22
+26,56
- 1,72
+11,48
- 5,77
+ 26
+ 100
+ 6,08
- 26,19
+ 200
-+33.33
+133,33

Табела број 4.
Посматрајући структуру погинулих, тешко и лакше повређених лица, а поредећи за
исти период 2013.године, евидентно је да се за период јануар – септембар 2013.године
повећао број погинулих возача мотоцикла и мопеда за 280% ( 2013. – 14 а 2012. - 5). И даље
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ова категорија учесника у саобраћају учествује у саобраћајним незгодама са возилима која
нису регистровани, управаљају у саобраћају са истим прије стицања права на управљање
моторним возилом или непосједују одговарајућу категорију у возачкој дозволи. Ова појава
представља обавезу појачане контроле ове категорије учесника у саобраћају која се може
реализовати модернизацијом опреме полицијских службеника и њене дистрибуције на
подручју Републике Српске.
Повећан је број погинулих возача бицикла за 55,56% у односу на исти период
претходне године, али и погинулих путника - дјеце (2013. – 3 а 2012, - 1). Анализом настанка
саобраћајних незгода у којима су смртно старадала дјеца утврђено је да ни у једном случају
нису коришћена заштитна средства, односно сигуроносне сједалице. Активности
полицијских службеника у наредном периоду усмјерити ће се према овим прекршајима
како би се смањио број саобраћајних незгода и посљедица по ову категорију учесника у
саобраћају, уз активно учешће и других субјеката који су задужени за безбједност
саобраћаја.
Број погинулих пјешака у току првих девет мјесеци 2013.године је смањен за 20%, а
највећи број погинулих пјешака је на подручју ЦЈБ Бања Лука 12 и на подручју ЦЈБ Бијељина 5.
Код саобраћајних незгода са тешким тјелесним повредама, евидентно је да је дошло
до повећања броја тешко повријеђених путника у возилима, путника – дјеце и пјешака – дјеце.
Иако Министарство унутрашњих послова у току претходних, па тако и ове године, проводи низ
мјера и активности на повећању безбједности најмлађих учеснника у саобраћају, потребно је
ове активности појачати, али покушати укључити и друге субјекте надлежне за безбједност
саобраћаја.
Број тешко повријеђених возача и сувозача је смањен у односу на посматрани период
2012.године, а овај број би се могао још смањити превентивно - репресивним активностима
припадника Министарства унутрашњих послова али и превентивним активностима других
субјеката који су надлежни за безбједност саобраћаја.
У структури лакше повријеђених лица евидентно је смањење учешћа категорија
пјешака – дјеце и возача мотоцикла и мопеда, али исто тако повећање учешћа возача,
сувозача, бициклиста, возача радних машина и слично.
У погледу структуре погинулих лица према годинама старости најугроженија је
категорија учесника у саобраћају преко 60 година ( 25 %) старости, затим од 40 – 50 и од 50 –
60 година старости, односно ове три категорије чине 59,61 % погинулих учесника.
Најчешће тешке тјелесне повреде задобила су лица старости од 21 – 30 година (23,53
%), као и што је случај за структуру лакше повријеђених лица (25,21%).
Највише саобраћајних незгода проузроковали су возачи старости од 21 – 30 година
(22,22 %) и од 30 – 40 година (21,89 %), а број саобраћајних незгода које су проузроковали
возачи без положеног возачког испита је 163 и он је смањен за 5,78%.
Број саобраћајних незгода које су проузроковали возачи који су управљали под
дјеловањем алкохола је 915 и представља повећање од 10,51%, а број возача који су из
саобраћаја искључени због управљања под дјеловањем алкохола је 13.447 и повећан је за
19,16 %.
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IV УЗРОЦИ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА, ВРИЈЕМЕ НАСТАНКА СН
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

узрок
Радње возилом у саобраћају
Неприлагођена брзина
Непоштивање првенства пролаза
Недржање одстојања
Страна кретања
Непрописно мимоилажење
Непрописно претицање
Грешке пјешака
Непрописно обилажење
Фактор пут
Техничка неисправност возила
Грешке мотоциклисте
Грешке бициклисте
Грешке возача мопеда
Остало
Σ

Број незгода
1812
1790
793
754
550
265
160
42
31
16
13
6
12
5
60
6309

% учешћа
28,72
28,37
12,57
11,96
8,72
4,20
2,53
0,66
0,50
0,25
0,20
0,09
0,19
0,08
0,96
100,00

Табела број 5.
Посматрајући узроке саобраћајних незгода ( од укупног броја саобраћајних незгода),
видимо да су радње возилом у саобраћају и неприлагођена и непрописна брзина најчешћи
узрок настанка сабраћајних незгода (28,72 % и 28,37 %), а ако још узмемо у обзир и недржање
потребног одстојања, непоштивање првенства пролаза, непрописно мимоилажење, страна и
правац кретања тада наведени узроци настанка саобраћајних незгода за период јануар –
септембар 2013.године чине 94, 54%. На основу овога показатеља долази се до закључка да је
човјек као фактор безбједности саобраћаја највише заступљен.
Ако посматрамо узроке саобраћајних незгода са погинулим лицима, тада је
неприлагођена брзина узрок у 56% саобраћајних незгода, страна и правац кретања у 14,00 %
итд.
Саобраћајне незгоде са тешким тјелесним повредама, најчешћи узрок је
неприлагођена и непрописна брзина и то у 44,81%, радње возилом у саобраћају 13,9%,
непоштивање првенства пролаза у 11,14% итд.
Поред наведених узрока саобраћајних незгода битно је напоменути да се у току првих
девет мјесеци ове године повећао и број возача који су под дјеловањем алкохола
проузроковали саобраћајне незгоде за 10,51%. ( ове године 915 возача а 2012. године 828).
По центрима јавне безбједности највише евидентираних је било на подручју ЦЈБ Бања Лука
(555), ЦЈБ Бијељина (132).
Поред тога, мањи је број возача који су проузроковали саобраћајне незгоде
управљајући у саобраћају са возилима прије стицања права на управљање и то за 5,78% (ове
године 163 возача а 2012.године 173). Највише евидентираних било је на подручју ЦЈБ Бања
Лука и ЦЈБ Добој.
У погледу учешће возача до двије године возачког стажа који су проузроковали
саобраћајне незгоде, дошло је до значајног повећања и то за 62,9 %, ( ове године 435 а у истом
периоду 2012.године 267).
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IV – 1. ВИДОВИ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
Р.б.
1.
2.
3.
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вид
По броју учесника
Саобраћајна незгода са једним учесником
Судар два учесника
Судар три и више учесника
По начину настанка
Превртање возила на путу
Удар у друго возило
Слијетање возила са пута
Налет на пјешака
Налет на бициклисту
Налет на мотоциклисту
Налет на животињу и дивљач
Прелаз пута преко жељезничке пруге
Остали видови

Број незгода
6. 309
1. 374
4. 495
440
6. 309
34
4. 418
1. 080
268
81
36
74
8
310

Табела број 6.
Посматрајући стање коловоза у вријеме настанка саобраћајних незгода, највише
саобраћајних незгода догодио се када је коловоз био сув (66,67 %), а у погледу временских
прилика имамо следеће показатеље:
-

облачно:
ведро:
сунчано:
киша:

укупно 1.731 СН (21,76%), од којих је 25 са погинулим лицима (25,00%)
укупно 1.633 СН (32,72%), од којих је 29 са погинулим лицима (29,00%)
укупно 1.633 СН (28,95%), од којих је 27 са погинулим лицима (25,00%)
укупно 1.042 СН (12,29%), од којих је 18 са погинулим лицима (10,00%)

Анализирајући стање коловоза у вријеме настанка саобраћајних незгода, није
евидентирана ни једна саобраћајна незгода са погинулим лицима у вријеме падања прве кише
а само једна када је падао снијег, а и у погледу саобраћајних незгода са тешким тјелесним
повредама, само је једна саобраћајна незгода евидентирана у вријеме падања прве кише и 13
када је падао снијег.
IV – 2. ВРИЈЕМЕ НАСТАНКА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
Р.б.

Часови

Број
незгода

1.

00-04

572

9,1

2.

04-08

463

7,3

3.

08-12

1. 336

21,2

4.

12-16

1. 640

26,0

5.

16-20

1. 373

21,8

6.

20-24

917

14,5

7.

непознато

8

0,1

6. 309

100

Σ
Табела број 7.

13

%

У погледу времена настанка саобраћајних незгода, ако посматрамо период од 08,00 до
20,00 часова, преко 68,93% укупног броја саобраћајних незгода се догодио у наведеном
периоду. Ако посматрамо саобраћајне незгоде у којима су лица смртно страдала, за период
јанур – септембар 2013.године, долазимо до показатеља да се од 16,00 до 22,00 часа догодила
41 саобраћајна незгоде са погинулим лицима (41 %), а у времену од 00,00 до 04,00 часа
догодило се 19 саобраћајних незгода (19,0%).
IV – 3. САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ ПО ДАНИМА НАСТНАКА
Р.б.

Дани

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понедјељак
Уторак
Сриједа
Четвртак
Петак
Субота
Недјеља
Σ
Табела број 8.

Број
незгода
924
847
776
926
1. 014
998
824
6. 309

%
14,6
13,4
12,3
14,7
16,1
15,8
13,1
100

Највише саобраћајних незгода догодио се ПЕТКОМ и СУБОТОМ, у погледу свих
саобраћајних незгода.
Саобраћајне незгоде са погинулим лицима најчешће су се догађале СУБОТОМ (22 СН)
и ПОНЕДЕЉКОМ, (19 СН), а вријеме настанка истих је од 16 – 22 часа – 41 СН, од 00 – 04 часа 19
СН те од 12 – 16 часова 17 саобраћајних незгода.
Саобраћајне незгоде у којима су лица задобила тешке тјелесне повреде најчешће су се
догађале петком (63 СН), суботом и понедељком, а вријеме настанка је од 16 – 20 часова – 92
СН, од 12 – 16 часова 91 СН те од 20 – 24 часа 73 саобраћајне незгоде.
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IV – 4. РАСПОДЈЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА И ПОСЉЕДИЦА ПО МЈЕСЕЦИМА 2013.ГОДИНЕ
мјесец
СН ПОГ
Лица ПОГ
СН ТТП
Лица ТТП
СН ЛТП
Лица ЛТП
Настр. лица
СН ПОСЉ.
СН МШ
Укупно СН

јан
14
14
38
43
93
148
205
145
497
642

феб
6
6
28
28
89
130
164
123
457
580

мар
5
6
36
38
102
151
195
143
492
635

апр
11
11
38
50
120
181
242
169
451
620

мај
12
13
36
46
142
218
277
190
516
706

јун
10
10
55
72
121
212
294
186
487
673

јул
16
17
59
74
156
256
347
231
563
794

авг
13
14
50
62
173
285
361
236
661
897

сеп
14
14
46
63
115
191
268
175
587
762

Табела број 9.

Графикон број 3: Преглед саобраћајних незгода по мјесецима за период јан – сеп 2013.године
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IV – 5. НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ДИОНИЦЕ ПУТНИХ ПРАВАЦА

Врста пута

Број незгода

% учешћа

Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ауто пут
ПРСМВ3
магистрални пут
регионални пут
локални пут
улица у насељу
некатегорисани пут
непознато
Σ

25
3
2. 397
686
747
2. 083
360
8
6. 309

0,4
0,1
37,9
10,9
11,9
33,0
5,7
0,1
100

Табела број 10.
У току девет мјесеци ове године највише саобраћајних незгода догодио се на
магистралним путним правцима (2.397 СН или 37,9 %), од којих су 49 са погинулим лицима,
179 саобраћајних незгода са тешким тјелесним повредама и 462 саобраћајне незгоде у
којима су лица задобила лакше тјелесне повреде.
На локалним путевима евидентирано је укупно 747 саобраћајних незгода од којих је 24
са погинулим лицима, 66 саобраћајних незгода са тешким тјелесним повредама и 189
саобраћајних незгода у којима су лица задобила лакше тјелесне повреде.
Када посматрамо број саобраћајних незгода које су евидентиране на путу
резервисаном за саобраћај моторних возила, за период јануар – септембар 2013.године
долазимо до податка да је на томј путној дионици евидентирано укупно 3 саобраћајне незгоде
( мање за 82,35 % у односу на исти период 2012.године), у којима није било саобраћајних
незгода са погинулим лицима, као ни 2012.године, док је евидентирана само једна
саобраћајна незгода са тешким тјелесним повредама.
Посматрајући број саобраћајних незгода на аутопуту, у посматраном периоду
евидентирано је 25 саобраћајних незгода (2012.године 21 СН), од којих је једна са тешким
тјелесним повредама и двије са лакшим тјелесним повредама.
Оно што је важно напоменути, јесте и то, да се на простору градских саобраћајница,
улицама и раскрсницама улица догодило 10 саобраћајних незгода са погинулим лицима, 71
саобраћајна незгода у којима су лица задобила ТТП те 341 саобраћајна незгода у којима су
лица задобила ЛТП.
На локалним и некатегорисаним путевима евидентирано је 24 саобраћајне незгоде
са погиннулим лицима, 66 са тешким тјелесним повредама и 189 са лакше повријеђеним
лицима.
Посматрајући дионице магистралних путних праваца у периоду јануар – септембар
2013.године, најугроженија је била дионица М – 14.1 Бијељина – Главчице; на којој су три
лица смртно страдала, 5 тешко повријеђена и 12 лакше повређено.

3

Пут резервисан за саобраћај моторних возила (Бањалука-Клашнице)
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Поред ове дионице, највише саобраћајних незгода догодио се на следећим
дионицама:
-

М – 14.1 Бијељина – Главчице; ( 3 пог,
М – 17 Црквина – Модрича; ( 3 пог,
М – 19 Хан Пијесак – Соколац;
М – 14.1 Драксенић – Врбашка;
М – 4 Ивањска – Шарговац;
М – 4 Доње Цапарде – Каракај 1;
М – 4 Гојсовац – Бијељина;
Р – 405 Б. Лука – Стари Мајдан; ( 2 пог,
М – 14;
К. Дубица – Приједор; ( 2 пог,
М – 16 Градишка – Нова Топола; ( 1 пог,
М – 14 К. Дубица 1 – К. Дубица;

5 ТТП,
1 ТТП,
( 2 пог,
( 2 пог,
( 2 пог,
( 2 пог,
( 2 пог,
3 ТТП,
1 ТТП,
3 ТТП,
( 1 пог,

12 ЛТП),
10 ЛТП),
8 ТТП, 4 ЛТП),
5 ТТП, 14 ЛТП),
5 ТТП, 10 ЛТП),
5 ТТП, 9 ЛТП),
3 ТТП, 12 ЛТП),
22 ЛТП),
12 ЛТП),
23 ЛТП),
7 ТТП, 19 ЛТП),

Поред наведеног броја саобраћајних незгода и лица која су настрадала у саобраћајним
незгодама на овим путним дионицама је забиљежен највећи број саобраћајних незгода са
материјалном штетом.
У саобраћајним незгодама укупно је учествовало 11.375 моторних возила што је за
2,76% више у односу на исти период 2012.године.
Број аутобуса у саобраћајним незгодама у посматраном периоду 2013.године је 178 и
за 7,77% је мање учешће у саобраћајним незгодама у односу на претходни период, када је
евидентирано 193 аутобуса.
У вријеме настанка саобраћајних незгода (према подацима електронске базе података
о саобраћајним незгодама МУП РС), возила која су учествовала у саобраћајним незгодама нису
имали важећу полису обавезног осигурања и то :
-

Саобраћајне незгоде са погинулим:
Саобраћајне незгоде са ТТП:
Саобраћајне незгоде са ЛТП:
Саобраћајне незгоде са МШ:

30 возила;
71 возило;
164 возила;
218 возила;

V. Учешће у саобраћајним незгодама возача до 2 године возачког стажа
Према годинама старости возача који имају мање од двије године возачког стажа, а
који су проузроковали саобраћајне незгоде, имамо следеће показатеље:
-

до 20 година старости:
248 (57,15%); СН са ТТП: 16 (45,7%); СН са ПОГ: 5 (62,5 %);
од 21 – 25 година:
135 (31,15%); СН са ТТП: 14 (40,0%); СН са ПОГ: 2 (25,0 %);
од 26 – 30 година:
24 ( 5,62%); СН са ТТП: 4 (11,4%); СН са ПОГ: 1 (12,5 %);
преко 30 година: 26 ( 5,98%); СН са ТТП: 1 ( 2,8%); СН са ПОГ: 0

Посматрајући све саобраћајне незгоде које су проузроковали млади возачи и утврђено
дејство алкохола, евидентно је следеће:
-

Од укупно 435 СН у 118 случајева је утврђено присуство алкохола ( или 27,13 %);
Саобраћајне незгоде са ТТП: од 35 СН у 16 је утврђено присуство алкохола ( или 45,71%);
Саобраћајне незгоде са ПОГ: од 8 СН у 3 је утврђено присуство алкохола ( или 37,5%);
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Показатељи по количинама алкохола у организму су следећи:
СВЕ СН
-

до 0,3 гр/кг:
од 0,3 – 1,00 гр/кг:
од 1,00 – 2,00 гр/кг:
преко 2,00 гр/кг:

СН ТТП

19
33
55
11

СН ПОГ

3
1
8
4

0
0
2
1

V – 1. БРОЈ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА КОЈЕ СУ ПРОУЗРОКОВАЛИ ВОЗАЧИ ДО ДВИЈЕ
ГОДИНЕ ВОЗАЧКОГ СТАЖА ПО ЦЕНТРИМА ЈАВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
р.б.
1.
1.а.
1.б.
1.в.
1.г.
2
2.а.
2.б.
2.в.

Број незгода
- са погинулим лицима
- са тешко повријеђеним
лицима
- са лакше повријеђеним
лицима
- само са мат.штетом
Настрадало лица
- погинуло лица
- тешко повријеђено лица
- лакше повријеђено лица

БЛ
238
3

БН
86
1

ДО
37
1

ИС
54
2

ТБ
20
1

укупно
435
8

14

8

7

3

3

35

42

20

11

14

2

89

179
73
3
16
54

57
38
1
9
28

18
38
1
13
24

35
30
2
8
20

14
8
1
3
4

303
187
8
49
130

V – 2. УЗРОЦИ СВИХ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА КОЈЕ СУ ПРОУЗРОКОВАЛИ ВОЗАЧИ ДО
ДВИЈЕ ГОДИНЕ ВОЗАЧКОГ ИСКУСТВА СУ СЛЕДЕЋИ:
-

Непрописна и неприлагођена брзина:
Радње возилом у саобраћају:
Недржање потребног одстојања:
Првенство пролаза:
Страна кретања:
Непрописно претицање:
Остали прекршаји:

167
94
53
46
46
11
18

(38,4%)
(21,6%)
(12,2%)
(10,6%)
(10,6%)
( 2,5%)
( 4,1%)

Узроци саобраћајних незгода у којима су лица задобила тешке тјелесне повреде, а које
су проузроковали возачи до двије године возачког искуства су следећи:
-

Непрописна и неприлагођена брзина:
Страна кретања:
Радње возилом у саобраћају:
Првенство пролаза:

24
6
3
2

(68,6%)
(17,1%)
( 8,6%)
( 5,7%)

Узроци саобраћајних незгода у којима су лица смртно страдала, а које су
проузроковали возачи до двије године возачког искуства су следећи:
-

Непрописна и неприлагођена брзина:
Страна кретања:
Остали прекршаји:

5
2
1
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(62,5%)
(25,0%)
(12,5%)

VI - ОДНОС РЕПРЕСИЈЕ И УЗРОКА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
Из саобраћаја је искључено 7.517 возила, (више за 14,2%), од који је 1.494 због
утврђене техниче неисправности возила.
Број возача који су из саобраћаја искључени у току девет мјесеци ове године је 17.194
или више за 19,97%. Од наведеног броја, из саобраћаја је искључено 13.447 возача који су
управљали под дјеловањем алкохола, а у односу на исти период 2012.године то је више за
19,16%. Због управљања у саобраћају због дјеловања дрога и других опојних средстава из
саобраћаја је искључено 67 возача.
Број возила који су упућени на ванредни технички преглед је 2.468 и већи је за 2,88% у
односу на исти период претходне године.
Оно што посебно забрињава јесте чињеница да је за шест мјесеци ове године укупно
утврђено 50 прекршаја прекорачења брзине кретања преко 50 km/h у насељу и 643 утврђена
прекршаја прекорачења дозвољене брзине кретања преко 30 km/h у насељу, или преко 50
km/h ван насеља. То доказује и чињеница да је за првих девет мјесеци ове године број
санкционисаних прекорачења брзине кретања возила смањен за 9,37 %. У посматраном
периоду санкционисано је 114 прекршаја по по основу прекорачења брзин екретања преко 50
km/h у насељу, ( у претходном периоду 89), али је знатно смањен и број санкционисаних
прекршаја по основу прекорачења брзин екретања преко 30 km/h у насељу или преко 50 km/h
ван насеља, ( 1333 санкционисана прекршаја), односно од укупног броја санкционисаних
прекршаја прекорачења брзине само је за 2,82% предвиђено и одређивање заштитних мјера и
казнених бодова.
ЗАКЉУЧАК
У току првих девет мјесеци 2013. године задржан је позитиван тренд смањења укупног
броја саобраћајних незгода који траје од 2006. године., односно није дошло до значајнијег
повећања укупног броја саобраћајних незгода, као ни посљедица по лица, нарочито погинулих
и тешко повређених лица. У односу на претходне године, само је у току првих 9 мјесеци
2010.године било нешто повољниј естање у односу на 2013.годину.

ИЗВОРИ ПОДАТАКА:
1. База података о саобраћајним незгодама МУП-а РС-е;
2. Аналитички извјештаји МУП-а РС-е.
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МАПИРАЊЕ РИЗИКА ПО ОПШТИНАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Крсто ЛИПОВАЦ4, Милан ВУЈАНИЋ5, Бојан МАРИЋ6, Милан ТЕШИЋ7

Резиме: Константно праћење и анализа стања безбједности друмског саобраћаја су основни предуслов
за квалитетно предузимање управљачких мјера и акција чији је циљ побољшање нивоа безбједности
саобраћаја на путевима. У овом раду је методом мапирања ризика страдања по општинама у Републици
Српској приказано стање безбједности саобраћаја у претходне двије године (2011. и 2012.). Све
саобраћајне незгоде су помоћу пондера (1, 13 и 99) сведене на саобраћајне незгоде са лаким тјелесним
повредама и на основу тако добијених резултата урађене су мапе ризика страдања (јавни и саобраћајни
ризик) по јединицама локалне самоуправе у Републици Српској. Добијени резултати омогућавају научној
и стручној јавности међусобно поређење и увид у рад одговорних субјеката надлежних за безбједност
саобраћаја на подручју цијеле Републике Српске.

Кључне ријечи: безбједност, ризик, мапирање.

2. УВОД
Саобраћајне незгоде и штетне последице које оне проузрокују данас су препознате као
глобални проблем. О обиму проблема безбједности саобраћаја говоре чињенице да сваке
године на путевима широм свијета живот изгуби 1,3 милиона људи, а 30-50 милиона бива
повријеђено. Како би се до 2020. године преполовио број погинулих у саобраћају, Генерална
скупштина Уједињених Нација усвојила је резолуцију 64/255 којом се преиод од 2010. до 2020.
године проглашава Декадом акција у безбједности саобраћаја. Основни циљ је стабилизовати,
тј. зауставити раст броја погинулих, а након тога предузети мјере које ће довести и до смањења
овог броја. Како би се постигао зацртани циљ утврђен Глобалним планом потребно је прије
свега да се сви субјекти одговорни за безбједност саобраћаја воде паролом "Мисли глобално
дјелуј локално".
Један од најефикаснијих алата за утврђивање тренутног стања безбједности саобраћаја на
неком подручју је мапирање ризика. Мапирањем ризика обезбјеђује се стручно и квалитетно
сагледавање тренутног стања безбједности саобраћаја на одређеној регији, локалној заједници
или дионици пута, као могућност међусобног поређења истих. На основу добијених мапа
ризика стручна јавност добија информацију о томе који одговорни субјекти, у овом случају
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локалне заједнице раде добро када је у питању безбједност саобраћаја, а које још нису
прихватиле неизбјежну чињеницу да се безбједношћу саобраћаја може и МОРА управљати.
3. МЕТОД И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
2.1. Предмет и циљ истраживања
Предмет овог истраживања је просторна расподјела саобраћајаних незгода, тј. њихових
штетних последица за претходне двије године (2011. и 2012.). Мјерење нивоа безбједности
саобраћаја је веома специфично, стога се у овом раду ишло на процјену безбједности на
основу пондерисаног броја саобраћајних незгода по центрима јавне безбједности и општинама
у Републици Српској. Основни циљ је био сагледавање стања безбједности на локалном нивоу
и међусобно поређење центара јавне безбједности као и појединачних општина.
2.2. Метод
Резултати истраживања добијени су методом анализе саобраћајних незгода. За анализу су
кориштени службени подаци о саобраћајним незгодама (саобраћајне незгоде са погинулим,
тешко повријеђеним и лакше повријеђеним лицима) Министарства унутрашњих послова РС.
Како би добили што реалнију слику о нивоу безбједности, како по појединим центрима јавне
безбједности тако и по општинама, све саобраћајне незгоде су сведене на саобраћајне незгоде
са лакшим тјелесним повредама. Другим ријечима кориштени су пондери (Кукић и др. 2012) 1,
13 и 99 препоручени од стране Британског министарства за транспорт8, а пондерисање је
вршено на сљедећи начин:
ПБСН  1 * ЛТП  13 * TTП  99 * ПОГ

На овај начин добијени пондерисани број саобраћајних незгода кориштен је за израчунавање
Јавног (ЈПБН) и Саобраћајног ризика (СПБН) на основу пондерисаног броја саобраћајних
незгода.

ЈПБН 

ПБН
* 10000
Број становника

СПБН 

ПБН
* 1000
Број рег. возила

Добијени подаци о саобраћајним незгодама (погинули, тешко повријеђени и лакше
повријеђени) за претходне двије године (2011. и 2012.) обрађени су методом директне и
упоредне статистичке анализе, а графички су приказани најважнији резултати. Како би се
добијене мапе ризика могле поредити са резултатима из окружења, за рангове ризика усвојене
су следеће вриједности (табела 1):
8

Вриједности пондера су објављене од стране Британског министарства за транспорт, а након тога су се
нашле и у публикацији PIARC 2008. ROAD SAFETY MANUAL, RECOMENDATIONS FROM THE ROAD WORLD
ASSOCIATION, Chapter 7 (Priority ranking).
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ЈПБН

СПБН

до 131,8

врло низак

до 31,2

врло низак

од 131,8 до 165,6

низак

од 31,2 до 61,6

низак

од 165,6 до 199,4

средњи

од 61,6 до 92

средњи

од 199,4 до 233,2

висок

од 92 до 122,4

висок

преко 233,2

врло висок

преко 122,4

врло висок

Табела 1. Класе ризика

У истраживању су била присутна одређена ограничења, а која се прије свега односе на податке
о броју становника по општинама. Као што је познато у Босни и Херцеговини попис
становништва није вршен од 1991. године, стога су у раду кориштени подаци о процијењеном
броју становника за наведене општине9.
4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
У наставку рада приказани су добијени резултати (ЈПБН и СПБН) као и мапе ризика за
Републику Српску у периоду 2011-2012. година.

9

Агенција за идентификацијске/идентификационе исправе/документе, евиденцију и
података
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размјену

ЈПБН

741.6

521.0

444.7

414.6

400.2

389.9

363.0

338.6

335.1

328.5

291.3

288.1

270.0

257.1

239.7

Општина

Језеро

Осмаци

Модрича

Угљевик

Вукосавље

Соколац

Доњи Жабар

Шипово

Челинац

Гацко

Котор Варош

Шамац

Пале

Костајница

Градишка

102.1

166.5

127.2

203.6

192.9

157.3

157.4

171.6

307.5

237.7

318.9

180.3

204.4

316.7

556.2

СПБН

169.6

171.1

175.5

188.4

191.3

191.3

193.9

197.1

200.3

204.0

214.4

214.5

220.9

221.1

231.1

ЈПБН

96.6

128.3

101.6

87.4

71.6

173.6

110.2

118.9

97.6

103.9

156.9

120.8

104.5

76.2

259.1

СПБН

Хан Пијесак

Источно Сарајево

Рогатица

Власеница

Оштра Лука

Петровац-Дринић

Билећа

Трново

Фоча

Зворник

Бијељина

Бањалука

Мркоњић Град

Лопаре

Србац

Општина

62.7

67.9

67.9

91.7

101.2

102.6

126.5

129.9

131.4

137.5

144.0

147.7

157.7

158.0

166.5

ЈПБН
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Табела 2. Јавни и Саобраћајни ризик по општинама РС

Нови Град

Братунац

Дервента

Љубиње

Требиње

Петрово

Приједор

Козарска Дубица

Добој

Брод

Рибник

Теслић

Прњавор

Лакташи

Калиновик

Општина

2011

35.8

24.5

49.5

105.7

40.6

5.7

63.5

117.6

91.4

69.9

53.3

59.4

76.1

107.4

77.4

СПБН

Источни Мостар

Источно Горажде

Чајниче

Купрес

Источни Дрвар

Крупа на Уни

Вишеград

Сребреница

Берковићи

Рудо

Милићи

Кнежево

Невесиње

Шековићи

Пелагићево

Општина

0

0

0

0

0

5.1

11.7

12.7

17.7

17.9

29.9

30.6

31.9

33.0

49.3

ЈПБН

0

0

0

0

0

3.1

11.0

19.2

10.2

14.0

18.4

24.9

21.7

31.3

49.2

СПБН

ЈПБН

1960.7

853.9

766.9

406.1

351.0

309.6

282.6

273.9

255.3

249.9

234.1

230.9

227.3

213.6

187.4

Општина

Доњи Жабар

Језеро

Крупа на Уни

Пале

Пелагићево

Шековићи

Рибник

Лакташи

Добој

Челинац

Приједор

Зворник

Соколац

Билећа

Милићи

111.9

99.3

136.1

116.9

129.5

113.6

122.6

92.8

197.1

277.2

392.4

190.2

464.6

640.4

2071.7

СПБН

124.0

127.2

127.2

131.3

137.5

137.9

140.2

148.4

149.4

149.5

149.9

150.1

151.8

155.8

170.0

ЈПБН

68.3

89.0

102.7

58.7

105.2

65.4

64.9

86.9

95.0

59.9

98.8

62.8

53.6

87.6

60.8

СПБН

Берковићи

Оштра Лука

Источно Сарајево

Фоча

Костајница

Србац

Трново

Угљевик

Лопаре

Власеница

Шипово

Прњавор

Осмаци

Братунац

Нови град

Општина

49.4

50.6

66.2

87.6

91.5

91.7

95.5

98.1

102.8

103.3

116.6

117.2

119.0

119.1

122.3

ЈПБН
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Табела 3. Јавни и Саобраћајни ризик по општинама РС

Теслић

Рогатица

Кнежево

Модрича

Шамац

Мркоњић Град

Гацко

Козарска Дубица

Котор Варош

Бањалука

Невесиње

Градишка

Требиње

Дервента

Бијељина

Општина

2012

27.0

20.2

23.4

60.1

58.2

42.0

92.3

40.7

67.1

116.9

58.3

54.8

65.5

87.2

70.1

СПБН

Источни Мостар

Источно Горажде

Петровац-Дринић

Купрес

Источни Дрвар

Калиновик

Чајниче

Сребреница

Вишеград

Вукосавље

Петрово

Рудо

Љубиње

Хан пијесак

Брод

Општина

0

0

0

0

0

2.0

3.7

9.0

23.9

25.4

34.5

34.7

39.5

40.5

47.1

ЈПБН

0

0

0

0

0

2.3

2.5

13.3

22.5

20.2

29.0

27.7

17.0

21.2

24.2

СПБН

C JB Doboj

Br ~ko

C JB Bawal uka
C JB Bi jeq i na

C JB I st o~no
S ar ajevo

JP BN - javni r i zi k na osnovu
ponder i sanog br oja nast r adal i h
L E GE N DA :

vr l o vi sok
vi sok
sr edwi

C JB Tr ebi we

ni zak
vr l o ni zak

Слика 1. ЈПБН по центрима јавне безбједности (2011. god.)
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L E GE N DA :

vr l o vi sok
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sr edwi
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ni zak
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Слика 2. ЈПБН по центрима јавне безбједности (2012. god.)

25

C JB Doboj

Br ~ko

C JB Bawal uka

C JB Bi jeq i na

C JB I st o~no
S ar ajevo
S P BN - saobr a}ajni r i zi k na osnovu
ponder i sanog br oja nast r adal i h
L E GE N DA :

vr l o vi sok
vi sok
sr edwi

C JB Tr ebi we

ni zak
vr l o ni zak

Слика 3. СПБН по центрима јавне безбједности (2011. год.)
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Слика 4. СПБН по центрима јавне безбједности (2012. год.)
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Слика 5. ЈПБН по општинама РС (2011. год.)
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Слика 7. СПБН по општинама РС (2011. год.)
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5.

ДИСКУСИЈА

Резултати добијени за јавни ризик на основу пондерисаног броја саобраћајних незгода по
центрима јавне безбједности показују да је у 2011. години ЦЈБ Добој имао најслабије резултате
(врло висок ЈПБН), затим слиједи ЦЈБ Бањалука (средњи ЈПБН), док је у остала три центра
(Бијељина, Источно Сарајево и Требиње) ЈПБН био задовољавајући (низак ниво). За разлику од
2011. године у 2012. години дошло је до смањења ЈПБН на подручју ЦЈБ Добој (са врло високог
на средњи ниво), доок је ЈПБН у осталим центрима стагнирао, тј. одржан је ниво као у
претходној години.
Када се посматра саобраћајни ризик на основу пондерисаних саобраћајних незгода по
центрима јавне безбједности, примјетно је да сви центри осим Добоја одржавају средњи ниво
ризика. За разлику тих центара, ЦЈБ Добој је у 2011. години имао врло висок СПБН, да би у
2012. години СПБН на подручју овог центра био смањен на висок ниво.
На основу добијених резултата по центрима јавне безбједности, може се закључити да је у
претходне двије године најлошија ситуација на територији ЦЈБ Добој, гдје је у односу на 2011.
годину ипак дошло до смањења ризика (ЈПБН и СПБН), али су они и даље знатно виши у
односу на поједине ЦЈБ. Када је у питању ЈПБН у 2012. години ЦЈБ Бањалука и ЦЈБ Добој имају
средњи ниво ризика, док је у преостала три ЦЈБ овај ризик низак. Када се погледа СПБН, који је
вјероватно и мјеродавнији у овом случају (за разлику од броја становника добијен је тачан
број регистрованих возила по општинама) ЦЈБ Добој се издваја са високим ризиком, док је у
остала четири ЦЈБ овај ризик на средњем нивоу.
Како би се дошло до сазнања које то заправо локалне заједнице највише доприносе
негативном или позитивном рејтингу неког ЦЈБ по питању рада и резултата у области
безбједност саобраћаја, урађене су мапе ризика по општинама у Републици Српској.
Анализом ЈПБН може се уочити да се поједине општине у обе претходне посматране године
налазе у самом врху по небезбједности на путевима. У ову групу локалних заједница спадају:
Језеро, Соколац, Доњи Жабар, Челинац, Пале, Лакташи, Добој и Рибник (врло висок и висок
ризик).
Када је у питању висок ниво безбједности на путевима у обе претходне године (врло низак и
низак ЈПБН) издваја се следећа група општина: Лопаре, Мркоњић, Бањалука, Фоча, Трново,
Оштра Лука, Власеница, Рогатица, Источно Сарајево, Хан Пијесак, Невесиње, Кнежево, Рудо,
Берковићи, Вишеград и Сребреница.
Група општина са високим и врло високим СПБН током претходне двије године су: Језеро,
Доњи Жабар, Соколац, Шамац, Котор Варош, Челинац, Рибник, Пале, Трново, Приједор,
Власеница и Добој.
Локалне заједнице код којих је током претходне двије године СПБН на завидном нивоу (врло
низак и низак) су следеће: Бањалука, Оштра Лука, Хан Пијесак, Источно Сарајево, Сребреница,
Рудо, Вишеград и Берковићи.
Посматрајући претходне резултате могу се издвојити и оне локалне заједнице код којих су у
обе посматране године били високи и/или врло високи оба анализирана ризика (ЈПБН и
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СПБН). Сходно томе у ову небезбједну групу општина спадају: Језеро, Соколац, Доњи Жабар,
Челинац, Пале, Рибник и Добој.
Насупрот њима могу се издвојити и оне локалне заједнице код којих су у обе претходне године
ризици (ЈПБН и СПБН) били на ниском и/или врло ниском нивоу. У ову групу општина спадају:
Бањалука, Оштра Лука, Источно Сарајево, Хан Пијесак, Берковићи, Вишеград и Сребреница.
6.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Дакле, резултати овог рада треба да послуже, стручној јавности и одговорним субјектима у
локалним заједницама Републике Српске, да могу да сагледају тренутно стање безбједности
на путевима у својим општинама и упореде га са резултатима других општина. Након тога
потребно је усвојити реалан циљ и направити план активности, тј. предузети одговарајуће
управљачке мјере како би достигли оне општине са најмањим ризиком у саобраћају на
путевима. У раду су посебно издвојене и препознате најмање ризичне локалне заједнице у РС,
од којих је потребно учити и преузети најбољу праксу по питању побољшања безбједности
саобраћаја.
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АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА МАПАМА РИЗИКА ПО
ОПШТИНАМА СРБИЈЕ
Стојадин Јовановић,10 Бранимир Милетић11, Драгослав Кукић12, Жељка Зебић13

Резиме: Анализа стања безбедности саобраћаја представља основу за предузимање
кључних мера и активности које су намењене за управљање безбедношћу саобраћаја. У
оквиру рада приказан је само један сегмент анализа и истраживања које реализује и спроводи
Агенција за безбедност саобраћаја и који се односи на анализу стања безбедности саобраћаја
са посебним освртом на мапирање ризика страдања у саобраћајним незгодама по општинама
и градовима у Републици Србији.
Кључне речи: Анализа стања, саобраћајне незгоде, мапе ризика, безбедност
саобраћаја.

1. Увод
У последњој деценији, у Републици Србији покренут је значајан низ активности у циљу
успостављања система безбедности саобраћаја који функционише. Препозната је неопходност
стварања услова за управљање безбедношћу саобраћаја. Најозбиљније промене промовисане
су кроз усвајање Закона о безбедности саобраћаја на путевима 2009. године. Закон је усклађен
са изменама Европске конвенције о саобраћају и савременим захтевима и изменама које су
усвојене у законодавствима земаља Европске уније. Могућности Србије у погледу безбедности
друмског саобраћаја неопходно је пратити кроз институционалне оквире и решења
предвиђена овим Законом.
Најзначајније новине Закона односе се на јачање институционалних капацитета,
препознавање обавеза и одговорности појединих институција и организација, увођење
система казнених поена, измене у систему обуке возача, техничког прегледа и испитивања
возила, пооштравање казнене политике, као и увођење нових алата у област безбедности
саобраћаја, попут ревизије безбедности саобраћаја, провере безбедности пута, управљања
црним тачкама, мапирања ризика и дубинске анализе саобраћајних незгода.
У новом Закону у делу који се односу на правила саобраћаја извршено је увођење
нових појмова: „насилничка вожња“, „зона школе“, „зона успореног саобраћаја“, „правило
рајсфешлус“, смањење општег ограничења брзине у насељу са 60km/h на 50km/h, увођење
степена алкохолисаности возача и др.
Ипак, недвосмислено је да је основни циљ Закона о безбедности саобраћаја не
путевима, смањење броја и последица саобраћајних незгода, односно најозбиљнијих штетних
последица функционисања друмског саобраћаја.
У првој години примене новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима
забележен је најмањи број погинулих лица, од када се у Републици Србији статистички прати
стање безбедности саобраћаја. У току 2010. године у саобраћајним незгодама погинуло је 660
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лица. Већ наредна 2011. година била је лошија у погледу броја смртно страдалих лица у
саобраћајним незгодама. Ово се у научној и стручној јавности најчешће објашњава као
слабљење ефеката Закона због немогућности примене појединих законских одредби,
кашњења у погледу доношења подзаконских аката, недовољне активности појединих
институција, слабљење позитивних ефеката утицаја медија и недовољно спровођење казнене
политике. У 2012. години забележено је смањење броја погинулих лица у односу на 2011.
годину (погинула су 684 лица).
Уколико посматрамо препоруке и циљеве Уједињених нација и Европске уније, у овој
области, можемо да кажемо да је стање безбедности саобраћаја у последњој деценији у
Србији доживело позитивну експанзију која се одражава пре свега значајним смањењем броја
погинулих лица у саобраћајним незгодама. Наиме, у периоду од 2001. до 2010. године број
погинулих лица у Србији смањен је за 48,2%, док је у земљама Европске уније у периоду од
2001. до 2010. године зацртан циљ био смањење броја погинулих лица за 50%.
Опште прихваћен стандард у области безбедности саобраћаја подразумева да
повећање степена моторизације не сме да буде разлог повећања броја погинулих лица у
саобраћајним незгодама. Да би се ово и постигло неопходно је успостављање система
безбедности саобраћаја који подразумева квалитетно управљање у овој области. Праћење
стања безбедности саобраћаја неопходан је елемент у процесу управљања и успостављања
система безбедности саобраћаја. У вези с тим документ „Статистички извештај о стању
безбедности саобраћаја у Републици Србији“ представља важну карику праћења стања
безбедности саобраћаја у Србији. Овај документ постаје редовна активност Агенције за
безбедност саобраћаја и у њему ће сваке године бити објављивани најновији показатељи
стања безбедности саобраћаја у Србији. Уједно, документ представља иницијалну капислу за
даља истраживања, развој и унапређење процеса праћења стања безбедности саобраћаја у
Србији.
2. Анализа стања безбедности саобраћаја у Србији у периоду од 1981. до 2012.
године
У периоду од 1981. до 2012. године, у саобраћајним незгодама у Републици Србији
погинула су 41.064 лица. У истом периоду теже и лакше повређено је њих 614.437. Прецизан
податак о броју незгода није доступан из разлога непотпуне евиденције у првој деценији
посматраног периода.

Графикон 1. Расподела броја саобраћајних незгода са настрадалим лицима у периоду од 1981.
до 2012. године
Из података који су представљени графиконима уочљиво је да ни за један од
посматраних показатеља нема постојаног тренда на дужи период, већ само унутар мањих
скупова, а они ретко прелазе период од 3 до 4 године. Ипак, и поред променљивог стања,
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јасно је изражен опадајући тренд свих посматраних величина у овом тридесеттрогодишњем
периоду.

Графикон 2. Расподела броја повређених лица у периоду од 1981. до 2012. године

Графикон 3. Расподела броја погинулих лица у периоду од 1981. до 2012. године
Уколико се детаљније анализирају криве којима су описане вредности посматраних
показатеља, уочљиво је да је прво значајније смањење наступило почетком деведесетих
година прошлог века, што се свакако мора повезати са економском ситуацијом у земљи која је
тада била под санкцијама. Такав тренд трајао је све до средине деведесетих, односно
побољшања економске моћи становништва, да би након пораста свих показатеља, они још
једном били у опадању крајем те деценије. Међутим, све ове промене ипак се не могу
сматрати последицом системског искорака у погледу управљања безбедношћу саобраћаја на
путевима, већ актуелним приликама у којима се српско друштво тада налазило.
Почетак новог миленијума донео је неке новине у приступу решавању отворених
питања у области безбедности саобраћаја. Поред унапређења опреме којом располажу
припадници саобраћајне полиције, уведене су и драстичне промене појединих казнених
одредби, а све у циљу постизања већег степена поштовања прописа. Такав приступ донео је
тренутне резултате, који су се огледали у значајном смањењу броја погинулих и повређених
лица, као и броја саобраћајних незгода. Тих година, број погинулих у једној години је по први
пут спуштен испод 900 лица. Нажалост, ове „ударне“ мере имале су ограничени ефекат, јер се
варирање показатеља наставило и у наредном периоду.
Крајем 2009. године ступио је на снагу нови Закон о безбедности саобраћаја на
путевима, један од системски најзначајних, писан по узору на акте водећих држава Европе у
погледу безбедности саобраћаја. Овим законом представљене су бројне новине, применом
којих се у будућности очекује да донесу тражене резултате.
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Сви подаци представљени у овој анализи, као и њихова кретања кроз посматрани
период говоре у прилог томе да није било системског приступа у решавању проблема у
безбедности саобраћаја. Променом схватања, које је довело и до промене у приступу, као и
представљањем нових законских и подзаконских прописа створени су предуслови да се стање
промени, односно систем успостави. Тек по потпуном успостављању система безбедности
саобраћаја може се сматрати да Република Србија може кренути путем оних држава чијим
перформансама тежи.
3. Анализа страдања рањивих категорија учесника у саобраћају – пешака и
бициклиста
Агенција за безбедност саобраћаја је у току 2013. године реализовала истраживање
страдања пешака и бициклиста по општинама Републике Србије. Истраживањем је обухваћен
трогодишњи период од 2010. до 2012. године. Анализиране су врсте и последице
саобраћајних незгода са пешацима и бициклистима. Идентификоване су општине код којих је
забележен повећан ризик страдања рањивих категорија учесника у саобраћају – пре свих
пешака и бициклиста.
Генерално, већи степен ризика страдања пешака забележен је на територијама
београдских општина, док су најризичније општине за бициклисте општине на територији АП
Војводина. Општине, које су ризичне и за пешаке и за бициклисте су: Краљево, Шабац, Уб и
Ваљево.
Агенција за безбедност саобраћаја је на основу добијених резултата истраживања свим
општинама које се налазе у групи тзв. „црних општина“, упутила захтеве за покретање и
унапређење активности за повећање безбедности за ризичну категорију учесника у саобраћају
утврђену на основу истраживања. Оним општинама које су означене као „црне општине“, а
које још увек нису формирале савет за безбедност саобраћаја, упућен је апел за хитно
формирање савета у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Управо ова
тела би требало да буду покретачи акција и пројеката за унапређење безбедности саобраћаја у
општинама Србије. Ово је посебно важно за оне општине које имају повећану угроженост
појединих категорија учесника у саобраћају.
Анализа ризика страдања пешака по општинама представља ефикасан начин
издвајања општина код којих је посебно изражена проблематика страдања пешака као
најрањивије категорије учесника у саобраћају. С обзиром да је највеће страдање пешака
управо на локалним путевима и улицама, онда су могућности и обавезе органа локалне
самоуправе на унапређењу безбедности пешака велике. Посебну обавезу унапређења
безбедности пешака имају општине код којих је забележено највеће страдање пешака. На
основу добијених резултата безбедност пешака је посебно угрожена на територијама
београдских општина, као и других већих градских центара попут: Новог Сада, Ниша,
Крагујевца, Чачка, Краљева, Смедерева, Јагодине, Новог Пазара и Крушевца.
Добијене резултате истраживања не треба прихватати као коначан одраз стања
безбедности или небезбедности пешака. Ово произилази из чињенице да је веома мали утицај
појединих локалних самоуправа на промене стања у погледу повећања или смањења
страдања у саобраћајним незгодама. Одређени резултати истраживања и даље су случајне
променљиве, посебно у општинама на југу и југоистоку земље.
Са друге стране имамо општине код којих је поуздано утврђен пробелем страдања
пешака, али нема одговарајућих активности како би се тај број смањио. У циљу успостављања
система безбедности саобраћаја у коме сваки чинилац зна своје место, улогу и одговарност,
проблем изостанка одговарајућих активности мора бити превазиђен. Немогућност предлога и
реализације мера је често производ незнања посебно изражен на локаном нивоу. Како би се
овај проблем на најбржи начин превазишао, пожељно је међусобно повезивање локалних
тела за безбедност саобраћаја, сарадања са Агенцијом за безбедност саобраћаја, размена

34

искуства и најбоље праксе. Ово је посебно важно за квалитетан избор одговарајуће „доказане“
мере за решење одређеног проблема на територији једне општине.

Слике 1. и 2. Јавни и саобраћајни ризик настрадалих пешака у саобраћајним незгодама,
општине Републике Србије, период 2010-2012. година
У току 2012. године, једина категорија учесника у саобраћајним незгодама код које је
забележено повећање броја погинулих лица у односу на претходну – 2011. годину били су
возачи бицикала. Повећање броја погинулих је износило 25,5%. Највеће повећање броја
погинулих бициклиста у 2012. години забележено је у Лесковцу, Нишу и Крушевцу.
Најризичније општине у погледу страдања бициклиста у саобраћајним незгодама су општине
код којих постоји већа изложености или веће учешће бициклиста у саобраћају, а то су пре свих
општине на територији АП Војводине, општине у Мачви, Колубарском и Јабланичком округу.
У развијеном свету се врши стална промоција немоторизованог саобраћаја а пре свега
вожња бицикала, као модел здравог начина живота који уједно доприноси смањењу загађења
животне средине. Угледајући се на позитивне модерне трендове и у Србији је потребно
радити на промоцији употребе бицикала као превозног средства. Код општина које имају
знатно веће учешће ове категорије учесника у саобраћају у односу на друге, безбедност
бициклиста треба посматрати као приоритет у свом деловању на унапређењу безбедности
саобраћаја. У општинама које још увек немају проблем са страдањем бициклиста (јер
бициклисти и нису заступљени у великој мери као учесници у саобраћају), потребно је
истовремено развијати два паралелна пута. Први би имао за циљ повећање употребе
бицикала као превозног средства, а други развој саобраћајне инфраструктуре која ће
омогућити безбедно кретање бициклиста.
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Слике 3. и 4. Јавни и саобраћајни ризик настрадалих бициклиста у саобраћајним незгодама,
општине Републике Србије, период 2010-2012. година
Примени било које мере у области безбедности саобраћаја претходи детаљно
истраживање стања, дефинисање проблема, препознавање ширег и ужег локалитета
проблема и анализа потенцијалних узрока. Изградња тротоара, бициклистичких стаза и трака,
проширење банкина, улична расвета, успоривачи брзине, јасно уочљиве ознаке на коловозу,
заштитне ограде, саобраћајна сигнализација, уређење паркиралишта због смањења броја
непрописно паркираних возила, сарадња са локалним медијима и бициклистичким
клубовима, су неки од елемената којима ће се сигурно унапредити безбедност свих учесника у
саобраћају, а посебно пешака и бициклиста.
4. Закључак
Опште прихваћен стандард у области безбедности саобраћаја подразумева да
повећање степена моторизације14 не сме да буде разлог повећања броја погинулих лица у
саобраћајним незгодама. Да би се ово и постигло неопходно је успостављање система
безбедности саобраћаја који подразумева квалитетно управљање у овој области.
Истраживање ризика страдања у саобраћају представља део праћења стања безбедности
соабраћаја.
Праћење стања безбедности саобраћаја на основу броја и последица саобраћајних
незгода је обавезан поступак у процесу управљања безбедношћу саобраћаја. Анализа стања
безбедности саобраћаја је редовна активност Агенције за безбедност саобраћаја предвиђена
Законом о безбедности саобраћаја на путевима. На основу резултата анализа, статистичких
извештаја о стању безбедности саобраћаја и применом статистичких алата у области
14

Степен моторизације се може дефинисати као број регистрованих моторних возила на 1.000
становника. Израчунава се као количник између броја регистрованих моторних возила и броја
становника.

36

безбедности саобраћаја попут мапирања ризика и сл., предлажу се и планирају мере и акције
које Агенција спроводи у циљу смањења броја и последица саобраћајних незгода.
Један од најважнијих елемената за успешно функционисање система безбедности
саобраћаја чини развој квалитетних база података о обележјима безбедности саобраћаја. Тек
када држава успостави функционалне базе података које су ажурне, усаглашене са светом,
доступне, компатибилне, са стандардизованим показатељима, онда може успешно да прати
стање безбедности саобраћаја. Квалитетна анализа података је основ за избор мера и
активности које ће допринети смањењу броја и тежине последица саобраћајних незгода на
дужи период.
5. Литература
1) Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник Републике Србије број
41/09, 53/2010 и 101/2011).
2) Статистички извештај о стању безбедности саобраћаја у Републици Србији у 2012.
години, Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, Београд, 2013.
3) http://www.abs.gov.rs
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ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЦРНОЈ ГОРИ
Проф. др Владимир Пајковић, мр Мирјана Грдинић
Универзитет Црне Горе, Машински факултет Подгорица
e-mail: pajkovic@ac.me

Резиме: Према проценама Светске здравствене организације, годишње више од 1.24
милиона људи изгуби живот у саобраћајним незгодама на путевима, док око 50 милиона
претрпи озбиљне повреде. Половина страдалих припадају категорији посебно угрожених
лица, као што су пешаци, бициклисти и мотоциклисти. Укупна непосредна штета од
саобраћајних незгода прелази 4% БДП-а. У Црној Гори та стопа је преко 2% БДП-а. Сразмерно
броју становника, стопа смртности на путевима у Црној Гори је последњих година и до 50%
већа од ЕУ просека, док је степен моторизације још увек значајно нижи. У раду су
анализирани основни показатељи стања безбедности саобраћаја у Црној Гори, и мере које
се предузимају да се стање поправи.
Кључне речи: друмски саобраћај, безбедност саобраћаја, показатељи безбедности
УВОД
Према проценама Светске здравствене организације, током 2010. године више од 1.24 милона
људи изгубило је живот у саобраћајним незгодама на путевима, док је око 50 милиона било
повређено. Непосредна штета од саобраћајних незгода, не рачунајући цену људске невоље,
иде и до 4% БДП-а. Генерално, у развијеним земљама приметна је тенденција пораста нивоа
безбедности саобраћаја, по свим кључним статистичким показатељима, док је стопа смртности
у слабо развијеним земљама и земљама у развоју, у које спада и Црна Гора, и даље
забрињавајуће висока, /1/.
Стање безбедности саобраћаја у Црној Гори годинама се карактерише као незадовољавајуће.
Црна Гора је, пре свега, туристичка земља у којој се преко 75% транспорта путника обавља
друмским саобраћајем; стога низак ниво безбедности саобраћаја ствара лошу слику о земљи у
свету и одбија потенцијалне госте-туристе. Као примарни узрок лоше саобраћајне ситуације и
великог броја саобраћајних незгода углавном се наводи лоше стање путне инфраструктуре.
Дужина путне мреже у Црној Гори износи око 7000 km, од чега је око 900 km магистралних
путева, а остало су регионални и локални путеви, /2/. To одговара густини путне мреже од 500
km/1000 km2, што је на нивоу неких нових чланица ЕУ, табела 1. У погледу квалитета путне
инфраструктуре, међутим, Црна Гора заузима тек 107. позицију од 131 рангиране земље; а чак
90% њене магистралне и регионалне путне мреже сматра се путевима високог ризика, /3/.
Разлози за то су бројни: од оних природних, као што су неповољна конфигурација терена и
ћудљиви климатски услови, до вишегодишњег недовољног улагања у одржавање и
реконструкцију путне мреже. Према проценама из 2008. године, око 47% мреже путева било је
у лошем или врло лошем стању, а за ургентно санирање примарних путева било је потребно
издвојити 105–138 милона еура. И све то у околностима када Црна Гора и даље нема ни једног
километра ауто-пута.
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Табела 1 Упоредни преглед густине путне мреже

У погледу броја и структуре возила
Густина путне мреже
на путевима, у Црној Гори се уназад
km путева на
km путева на
1000 km2
1000 становника
пет година региструје око 210.000
возила свих категорија, од чега Црна Гора
500
11.1
преко 80% отпада на путничке ауто- Југоисточна Европа, просек
5.9
555
3.5
657
Албанија
мобиле. Изражено у односу на број
5.6
427
Босна
и
Херцеговина
становника,
то
даје
степен
6.4
506
Хрватска
моторизације од око 270 путни-чких
6.4
513
БЈР Македонија
5.2
500
Србија
возила на 1000 становника, табела 2,
према
/6/.
Према
подацима Нове државе чланице ЕУ
19.9
1427
12.5
1646
Чешка Република
ЕУРОСТАТ-а за 2010. годину, степен
41.2
1320
Естонија
моторизације у Црној Гори је испод
15.7
1733
Мађарска
оног у Словенији и Хрватској, а
10.2
1007
Словенија
изнад осталих земаља бивше
Југославије, слика 1. Том броју возила на ЦГ путевима треба додати и велики број
иностраних возила (по неким подацима и 20 пута већи од броја домицилних возила) који
током туристичке сезоне посећују Црну Гору. Такав обим саобраћаја постојећа путна
инфраструктура у Црној Гори није у стању да квалитетно опслужи.
Аутомобили на 1000 становника
460

ЕУ 27
Македонија

151

БиХ

191

Србија

Табела 2 Број путничких возила у Црној Гори
2009

2010

2011

Путнички аутомобили,
укупно

178919

164653

171973

Хрватска

п.а/1000 становника
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266
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Словенија

234
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Слика 1 Степен моторизације

ПОКАЗАТЕЉИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
У земљама ОЕЦД-а, упркос сталном повећању степена моторизације, бележи се смањење
броја незгода, броја погинулих и повређених лица. Од 1990. до 2010. године број саобраћајних
незгода смањен је за око 15%, број повређених лица за приближно исти проценат, док је број
погинулих лица у саобраћајним незгодама смањен за око 25%, слика 2.
Током 2010, у односу на 2001. годину, број погинулих лица у саобраћајним незгодама у
земљама ЕУ-27 смањен је за чак 49%, /7/. Према подацима СARE – EU road accidents database, у
2012. години највећа стопа смањења броја погинулих лица у саобраћајним незгодама
забележена је на Малти и износи чак 48%, затим на Кипру 28%, у Данској 18% и Португалији
16%.
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Слика 2 Основни показатељи безбедности саобраћаја у EУ (1991–2010)

Ситуација на црногорским путевима у истом периоду је обрнута. Сви основни показатељи
безбедности саобраћаја, у периоду 20002010, су погоршани. Број саобраћајних незгода на
годишњем нивоу повећан је за 63.2%, број погинулих за 17.3%, док је број повређених повећан
за 8.5%. Највећа стопа смртности забележена је у периоду од 2007. до 2009. године. Највише
погинулих, 122 особе, било је 2007. године, док је највећи број незгода забележен 2008.
године и износи више од 10.000 (табела 3, слика 3), /4, 5/. Међутим, у 2011. и 2012. години
евидентиран је на црногорским путевима нагли пад броја незгода и броја страдалих. Број
погинулих лица у 2012. години је опао за 52% у односу на 2010. годину и за чак 62% у односу на
2007. годину. Ако тај нагли напредак није резултат "шминкања" статистике и/или примене
неодговарајуће методологије (рецимо, да се као смртно страдали не воде они који од
последица удеса премину у одређеном периоду након незгоде), онда су ови подаци заиста
охрабрујући. (Као индикативно наведимо и то да је у првих 6 месеци 2013. већ достигнут број
погинулих на ЦГ путевима као у целој статистичкој 2012.)
Табела 3 Статистички подаци о саобраћајним незгодама у Црној Гори (20002012)
Година
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Број удеса
Укупно
5597
5275
5503
5094
5377
6192
7185
8882
10170
10112
9138
8519
8103

2000=100
100
94.2
98.3
91.0
96.0
110.6
128.4
158.7
181.7
180.7
163.2
152.2
144.7

Број погинулих
Укупно
81
105
81
84
91
95
85
122
111
100
95
58
46
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2000=100
100
129.6
100
103.7
112.3
117.3
104.9
150.6
137.0
123.4
117.3
71.6
56.8

Број повређених
Укупно
1933
1957
1834
1702
1750
1942
2257
2796
2473
2542
2099
2075
1722

2000=100
100
101.2
94.8
88.0
90.5
100.4
116.7
144.6
127.9
131.5
108.5
107.3
89.1

Слика 3 Основни показатељи безбедности саобраћаја у Црној Гори (2000–2012)

Сводећи број погинулих лица у саобраћајним незгодама на укупан број становништва, према
извештају ОЕЦД-а из 2012. године, /8/, Црна Гора има релативно поражавајућу статистику: у
Црној Гори је, наиме, у 2010. години, на 100.000 становника било 29.6 погинулих лица.
Упоређујући тај податак са другим европским земљама, евидентно је да на путевима Црне
Горе постоји озбиљан проблем са којим се мора суочити и спровести контрамере. На слици 4
су приказани подаци за неке европске земље из 2011. године, према /9/, док су за ЕУ-27, Црну
Гору и земље региона (*) узети подаци за 2010. годину, из /8, 10/.
Број погинулих на 100.000 становника
ЕУ 27*

Број погинулих на 10.000 регистрованих возила
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Слика 4 Релативни показатељи безбедности саобраћаја у ЕУ и Црној Гори

Очигледно, у поређењу са европским земљама и са земљама региона, Црна Гора има
забрињавајуће високу стопу смртности на путевима. Неконтролисан увоз половних возила у
периоду између 2004. и 2007. године умногоме је допринео таквој статистици. Зато и не чуди
што се Црна Гора налази при самом дну и листе која упоређује земље према броју погинулих
лица на 10.000 регистрованих возила.
Напоменимо још да, према извештају Светске здравствене организације из 2013. године, /1/,
на путевима Црне Горе највише страдају возачи, који чине преко трећине (34%) погинулих.
Висока стопа смртности односи се и на сапутнике у возилу и пешаке, односно преко 20%
погинулих за обе поменуте категорије учесника у саобраћају, слика 5.
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Слика 5 Структура настрадалих у саобраћајним незгодама у Црној Гори

МЕРЕ
Имајући у виду велики број изгубљених живота и укупне негативне последице саобраћајних
незгода, већина земаља је већ донела и почела са применом стратегија за подизање нивоа
безбедности на путевима. Већина тих стратегија се ослања на европску саобраћајну стратегију,
тзв. Белу књигу, која има за прокламовани циљ смањење броја погинулих лица на путевима за
50% до 2020. године. Тај циљ су, између осталих, поставиле и Грчка, Мађарска, Шведска,
Пољска, Италија, Француска, /7/.
С обзиром да је у Црној Гори посебно критична била 2007. година, доношењем Стратегије
развоја саобраћаја (2008) и Стратегије побољшања безбедности у друмском саобраћају за
период 2010–2019, као и Акционим планом за имплементацију стратегије побољшања
безбедности у друмском саобраћају (2011), постављен је циљ смањења броја погинулих лица
за 30% до 2014. године, у односу на поменуту годину, као и смањења броја повређених за 20%.
Што се тиче дугорочних циљева, тежи се смањењу броја погинулих за 50% и броја повређених
за 30% до 2019. године, такође у поређењу са 2007. годином.
ЗАКЉУЧАК
Ниво безбедности саобраћаја у Црној Гори је забрињавајуће низак. Негативне последице
саобраћајних незгода су велике. Непосредна штета од њих у Црној Гори прелази 2% БДП-а.
Такође, у Црној Гори не постоји ни километар аутопута, а квалитет постојеће путне мреже је
незадовољавајући.
За разлику од већине европских земаља у којима се стање безбедности саобраћаја од 2001.
године перманентно поправља, у Црној Гори статистика није тако охрабрујућа. Нарочито је
критичан био период између 2007. и 2009. године. Посматрано у односу на број становника и
степен моторизације, Црна Гора бележи забрињавајуће висок проценат смртности у
саобраћајним незгодама. Са 29.6 погинулих лица на 100.000 становника и 5.1 погинулих на
10.000 регистрованих возила, у 2010. години, Црна Гора се налази при дну листе која упоређује
европске земље и земље нашег региона. Као најрањивија категорија учесника у саобраћајним
незгодама издвајају се возачи, са преко 30% погинулих годишње.
Како би се стање на путевима поправило, Стратегијом развоја саобраћаја Црне Горе (2008) и
Стратегијом побољшања безбедности у друмском саобраћају 2010–2019, прокламован је циљ
смањења броја погинулих лица за 30% и броја повређених за 20% до 2014. у односу на 2007.
годину, односно погинулих за 50% и повређених за 30% до 2019 године.
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ИНСТИТУЦИОНАЛНО ЈАЧАЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА БЕЗБЈЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Милија Радовић15, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске

Резиме: У раду је дат приказ активности које су у Републици Српској предузете од 2002.
године на јачању система управљања безбједношћу саобраћаја. Од оснивања првог Савјета
за безбједност саобраћаја 2002. године, па до доношења Закона о безбједности саобраћаја
на путевима Републике Српске, формирања Агенције за безбједност саобраћаја 2011. године
и доношења Стратегије безбједности саобраћаја 2013-2022 низом активности значајно је
смањен број настрадалих у саобраћајним незгодама и створене добре претпоставке за
даље јачање система безбједности саобраћаја на путевима у Републици Српској.
КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: БЕЗБЈЕДНОСТ, САОБРАЋАЈ, УПРАВЉАЊЕ,
1. УВОД
Генерална скупштина Уједињених нација је у марту 2010. године донијела резолуцију којом је
прогласила Декаду акције за безбједност на путевима 2011-2020 са циљем стабилизације, а
затим и смањења предвиђеног броја смртних случајева у друмском саобраћају широм свијета
спровођењем различитих акција на националном, регионалном и глобалном нивоу.
Резолуција позива државе чланице да спроводе активности у циљу повећања безбједности на
путевима, посебно у области управљања безбједности саобраћаја на путевима,
инфраструктуре путева, безбједности самих возила, понашања учесника у саобраћају,
едукације о безбједности на путевима, непосредном збрињавању повријеђених, извјештавању
о незгодама и сл.
Са циљем да се обезбиједи координација активности на глобалном нивоу, као и да се пружи
подршка креирању локалних и националних планова, урађен је Глобални план декаде акције
за безбједност на путевима. Основни принципи на којима је заснован план Декаде јесте
креирање система друмског саобраћаја који ће бити у могућности да се боље прилагоди
људским грешкама и да узме у обзир рањивост људског тела. Планом Декаде предложено је
да се активности спроводе у пет области, а прва од њих је „Организација и спровођење
безбједности на путевима“ која се дефинише на сљедећи начин: „Подстицање стварања
мултисекторског партнерства и одређивање водећих агенција способних да развију и
спроведу националне стратегије безбедности на путевима, планове и циљеве,
поткрепљене прикупљеним подацима и резултатима истраживања, које би приступиле
креирању адекватних мера и пратиле њихову имплементацију и ефективност“.

У складу са напријед наведеним активности у склопу прво стуба Плана Декаде могу се
груписати на сљедећи начин:
-

Изградња и јачање капацитета институција,
Доношење, анализа и стално побољшавање законских и подзаконских аката,
Прикупљање, обрађивање и анализирање података од значаја за безбједност
саобраћаја,
Израда и провођење Стратегија и Акционих планова.

2. ИЗГРАДЊА И ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ИНСТИТУЦИЈА
15

Милија Радовић, дипломирани инжењер саобраћаја, Агенција за безбједност саобраћаја
Републике Српске, Бања Лука, Змај Јове Јовановића 18, www.absrs.org, info@absrs.org
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2.1. Савјет за безбједност саобраћаја Републике Српске
Савјет у првом мандату
Влада Републике Српске 01.07.2002. године донијела је Одлуку о образовању првог Савјета за
безбједност саобраћаја Републике Српске, као стручног и консултативног тијела Владе
Републике Српске, ради проучавања појава које утичу на безбједност саобраћаја Републике
Српске и предлагања мјера из ове области. Савјет у првом мандату имао је 15 чланова.
Предсједник Савјета за безбједност саобраћаја у првом мандату био је Драган Михајловић.
директор Дирекције за путеве. Чланови Савјета по положају били су Министар саобраћаја и
веза и Министар унутрашњих послова. Осталих 13 чланова именовала је Влада из реда
истакнутих стручних кадрова саобраћајне, правне и других структура из органа државне управе
и других организација и заједница које се баве саобраћајем, безбједношћу саобраћаја и
одржавањем путева, представника осигуравајућих друштава и струковних удружења грађана.
Савјет у другом мандату
Влада Републике Српске 13.02.2008. године именовала је чланове Савјета за безбједност
саобраћаја Републике Српске у другом мандату. У другом мандату Савјет за безбједност
саобраћаја имао је 16 чланова. Предсједник Савјета био је Недељко Чубриловић, министар
саобраћаја и веза.
Савјет у трећем мандату
Предсједник Влада Републике Српске, у складу са Правилником о броју чланова, начину
именовања предсједника, дјелокругу и начину рада Савјета за безбједност саобраћаја
Републике Српске, именовао је Савјет у трећем мандату.
Предсједник Савјета је потпредсједник Владе, а чланови Савјета су шест министара из Владе
Републике Српске по функцији и три члана из реда стручњака за безбједност саобраћаја.
Задаци Савјета су:
-

разматрање питања из области безбједности саобраћаја,
предлагање мјера за унапређење безбједности саобраћаја,
давање мишљења на стратешке документе,
иницирање доношења и учествовања у изради законских и других аката,
давање мишљења на програме, планове рада и извјештаје Агенције за безбједност
саобраћаја
остваривање и подстицање координације и сарадње између републичких органа
управе и других тијела у безбједност саобраћаја.

Техничко–административне послове Савјета обавља Агенција за безбједност саобраћаја
Републике Српске.
Може се констатовати да је у периоду од 2002. године до данас остварен значајан напредак у
погледу правног утемељења Савјета, као и његовог састава. Примјетно је да се и улога и
задаци Савјета донекле промјенила, па је од чисто савјетодавне улоге, Савјет добрим дијелом
постао тијело које има једну од кључних улога у координацији рада свих субјеката
безбједности саобраћаја.
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2.2. Агенција за безбједност саобраћаја
У Препоруци број 1. Извјештаја за превенцију повређивања у саобраћају16 (Свјетска
здравствена организација и Свјетска банка), између осталог, стоји: „Свака земља требало би да
има водећу Агенцију у области безбједности на путевима, са правима и надлежношћу да
доноси одлуке, управља ресурсима и координира напоре свих сектора власти – укључујући
здравство, транспорт, образовање и полицију. Ова Агенција требало би да има на располагању
потребна финансијска средства за улагање у безбједност на путевима и требало би да јавно
одговара за своје акције“.
Законом о безбједности саобраћаја Републике Српске, који је донешен 2011. године,
предвиђено је формирање Агенције за безбједност саобраћаја, као управне организације у
саставу Министарства саобраћаја и веза. Исте године Влада Републике Српске је донијела
Одлуку о условима за почетак рада Агенције која је званично почела са радом 11. октобра
2011. године.
Дјелокруг рада, надлежности и задаци Агенције утврђени су Законом о безбједности
саобраћаја на путевима Републике Српске. Агенција, као републичка управна организација са
својством правног лица које је у саставу Министарства саобраћаја и веза, са сједиштем у Бањој
Луци управља системом безбједности саобраћаја на путевима у Републици Српској.
2.3. Савјети за безбједност саобраћаја на локалном нивоу
Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске утврдио је низ обавеза
локалним самоуправама везаним за безбједност саобраћаја. Између осталог, јединице
локалне самоуправе дужне су формирати своја савјетодавна тијела за безбјeдност саобраћаја.
Анкета коју је Агенција провела крајем 2011. године и почетком 2012. године показала је да је
Савјет за безбједност саобраћаја, као тијело задужено за разматрање питања из безбједности
саобраћаја и подстицање и координацију активности на локалном нивоу формиран у 21
локалној заједници (33,3%), док у 42 локалне заједнице (66,7%) не дјелују савјетодавна тијела
за безбједност саобраћаја.
Анкета проведена у Септембру 2013. године показала је да 32 јединице локалне самоуправе
имају формиране Савјете за безбједност саобраћаја, што значи да је за мање од двије године
број локалних заједница у којима су формирани Савјети за безбједност саобраћаја повећан за
више од 50%.
3. ДОНОШЕЊЕ, АНАЛИЗА И СТАЛНО ПОБОЉШАВАЊЕ ЗАКОНСКИХ И ПОДЗАКОНСКИХ
АКАТА,
Једна од најзначајнијих ствари која је урађена у погледу изградње система управљања
безбједношћу саобраћаја јесте доношење Закона о безбједности саобраћаја на путевима у
Републици Српској. По први пут је законом, између осталог, дефинисано:



16

субјекти одговорни за безбједност саобраћаја,
Савјет за безбједност саобраћаја Републике Српске, улога и задаци,
оснивање Агенције за безбједност саобраћаја,

World report on road traffic injury prevention (World Health Organization 2004)
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стратешки документи у области безбједности саобраћаја у Републици Српској,
обавезе јединица локалне самоуправе да донесу прописе из области безбједности
саобраћаја, формирају Савјете за безбједност саобраћаја, донесу Стратегије и
Програме безбједности саобраћаја.

Након доношења Закона донешен је и одређен број правилника којима се ближе уређује
формирање и рад Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске, процедуре
лиценцирања и вршења послова прегледа пута са аспекта безбједности саобраћаја и ревизије
пројеката путева, приступ подацима од значаја за безбједност саобраћаја, приступ станица
техничког прегледа возила информационом систему. Осим већ наведеног Министарство
унутрашњих послова донијело је Правилник о о начину обављања послова контроле и
непосредног регулисања саобраћаја на путевима чиме је унапријеђен поступак контроле
учесника у саобраћају.
Треба истаћи да се константно врши анализа закона и да је припремељен приједлог измјена
Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, а да је у току и рад на изради
Нацрта Закона о измјенама и допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
4. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
4.1. База података о саобраћајним незгодама
Министарство унутрашњих послова формирало је електронску евиденцију саобраћајних
незгода у коју се уносе сви подаци из записника који се воде приликом увиђаја саобраћајне
незгоде, а садржане су све саобраћајне незгоде евидентиране од стране МУП-а почевши од
01.01.2008. године до данас.
4.2. Информациони систем за рад станица техничког прегледа возила
Успостављањем информационог система за рад станица техничког и његовим сталним
унапређивањем од стране Министарства саобраћаја и веза створене су претпоставке за
квалитетније управљање и надзор над комплетним системом што треба да доведе до
повећања броја технички исправних возила на путевима.
4.3. Регистар возила, возача, новчаних казни и прекршајне евиденције
Регистар новчаних казни и прекршајне евиденције пружа велике могућности, још увијек
недовољно кориштене, за анализу поштовања свих одредби Закона о основама безбједности
саобраћаја, анализу рада станица полиције на контроли саобраћаја, селектовање
најризичнијих возача преко казнених бодова, као и за праћење одређених индикатора
безбједности саобраћаја као што је вожња под утицајем алкохола и слично.
4.4. Регистар аутошкола, кандидата за возаче и комплетног процеса обуке и полагања
возачких испита
Информациони систем који обухвата евиденцију ауто школа и комплетног процеса обуке и
полагања возачких испита, успостављен од стране Завода за образовање одраслих, пружа
могућност за праћење комплетног процеса обуке и аналализу квалитета самог процеса.
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5. СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
5.1. Стратегија и Програм безбједности саобраћаја 2008.-2013.
Савјет за безбједност саобраћај Републике Српске је Програмом рада за 2008. годину
предвидио израду Стратегије и Програма безбједности саобраћаја у Републици Српској. Ови
стратешки документи урађени су у току 2008. године и предложени Народној скупштини
Републике Српске и Влади Републике Српске на усвајање. Стратегија безбједности саобраћаја
на путевима Републике Српске усвојена је на сједници Народне скупштине Републике Српске у
Децембру 2008. године. Влада Републике Српске је у децембру 2008. године донијела Одлуку
о усвајању Програма безбједности саобраћаја на путевим Републике Српске (2009-2013). Неки
од најзначајнијих реализованих циљева Стратегије су:





Основана Агенција за безбједност саобраћаја,
донешен Закон о безбједности саобраћаја на путевима у Републици Српској и одређен
број правилника,
успостављен већи број база података од значаја за безбједност саобраћаја,
У 2012. години, у односу на 2008. годину смањен број саобраћајних незгода за око 20%,
смањен број погинулих за око 22% и смањен број тешко повријеђених за око 20%.

Циљеви зацртани Стратегијом нису у потпуности остварени, а разлога има више:











није изграђен систем управљања безбједношћу саобраћаја,
није било обезбијеђено финансирање активности на унапређењу безбједности
саобраћаја.
није успостављен систем извјештавања управљача пута о безбједности на путевима,
није вршена систематска идентификација опасних мјеста и дионица на путној мрежи и
њихово отклањање,
Управљач пута није издвајао 10% од укупног буџета за путеве за унапређење
безбједности саобраћаја,
обављања техничких прегледа још увијек није задовољавајући и не обезбјеђује да само
технички исправна возила могу учествовати у саобраћају,
није проведено ниједно истраживање везано за коришћење сигурносних појасева,
кацига, сједалица за дјецу, степен поштовања брзина, као ни истраживањење о учешћу
возача под утицајем алкохола,
није проведена нити једна свеобухватна комплетна медијска кампања на унапређењу
понашања учесника у саобраћају (појасеви, брзина, алкохол),
није успостављен систем посебног евидентирања лица која се збрињавају и лијече од
повреда насталих као посљедица саобраћајне незгоде,
није проведено ниједно истраживање о времену одзива службе хитне помоћи и
пружања помоћи повријеђеним у саобраћајним незгодама.

5.2. Стратегија безбједности саобраћаја 2013.-2022.
У оквиру пројекта „Јачање стања и система безбједности саобраћаја у Републици Српској“, чији
је имплементатор било ЈП „Путеви Републике Српске“, а провела га је шведска владина
агенција SweRoad, уз учешће представника надлежних институција из Републике Српске и
домаћих стручњака урађена је Стратегија безбједности саобраћаја на путевима Републике
Српске. Обзиром да је претходна Стратегија донешена прије доношења Резолуције 64/255
Генералне скупштине Уједињених нација, у исту нису уврштене препоруке садржане у овој
Резолуцији. Стратегија безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013.-2022. у
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потпуности је урађена уважавајући наведене препоруке и докуменат СЗО Деценија акција за
безбједност саобраћаја. Циљ Стратегије је да се спаси 586 живота, спријечи тешко
повређивање око 7.033 лица, лако повријеђених 41.082 лица и смање економски трошкови у
износу од 582 милиона КМ.
6. ОСТАЛЕ ЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ
6.1. Пројекат „Јачање стања и система безбједности саобраћаја у Републици Српској“
У октобру 2011. године, што се поклапа са почетком рада Агенције за безбједност саобраћаја, у
Републици Српској започела је реализација пројекта „Јачање стања и система безбједности
саобраћаја у Републици Српској“. Имплементатор пројекта је било ЈП „Путеви РС“, провела га
је шведска владина агенција SweRoad, а на пројекту су били ангажовани међународно
признати стручњаци из Шведске, Њемачке, Велике Британије, Норвешке, Србије. Пројектни
задаци су били:
•
•
•
•
•
•

Подржати успостављање Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске и
Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске
Пружити подршку при изради прелазних показатеља дјелотворности безбједности
саобраћаја,
Пружити помоћ при изради интервентних планова за безбједност саобраћаја Републике
Српске.
Ревидирати постојеће базе података везане за безбједност саобраћаја,
Провођење пилот пројеката у склопу активности кључних заинтересованих страна,
Утврдити друштвено-економске трошкове саобраћајних незгода.

Реализацијом пројектних задатака учињен је огроман напредак у изградњи система
управљања безбједношћу саобраћаја у Републици Српској.
У оквиру пројекта урађен је бенчмаркинг (процјена стања) система управљања безбједношћу
саобраћаја у Републици Српској, како на нивоу Републике, тако и за одређен број јединица
локалне самоуправе. Процјену стања извршили су крајем 2011. године представници домаћих
субјеката безбједности саобраћаја окупљени у координационој групи и приказан је у наредној
табели. Када би у овом тернутку провели процјену стања по истој методологији уочили би да је
Република Српска у појединим сегментима система управљања безбједношћу саобраћаја у
међувремену значајно напредовала, а ли да, такође, у одређеним битним сегментима није
било никаквог напретка. На примјер, сљедећи индикатори би сигурно били у овом тренутку
оцијењени са већим степеном постигнућа:





Успостављена водећа Агенција за безбједност саобраћаја (25%),
Савјет за безбједност саобраћаја РС (40%),
Активно учешће свих владиних кључних актера у Савјету за БС (20%),
Стални секретаријат Савјета успостављен да пружа подршку активностима Савјета
(5%),
 Ефикасна вертикална и хоризонтална координација (5%),
 Познати годишњи губици и њихова расподјела (5%).
Међутим, већи дио осталих индикатора спремности би и након двије године оцијењен са
истим (најмањим) степеном постигнућа. То се нарочито односи на комплетне индикаторе који
се односе на финансирање безбједности саобраћаја, истраживање безбједности саобраћаја,
идентификација и надгледање високоризичних група и слично.
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Aktivnost
Stub

Indikatori spremnosti

15

% godišnja postignuća

UN sporazum 40 Provedena konvencija o drumskom saobraćaju
i konvencije 30 Provedena konvencija o saobraćajnim znakovima i označavanju puteva
30 Postojeci regionalni pravni instrumenti

Vodeća
Agencija i
koordinacija

20

1 Sposob. 20
upravljanja
bezbednošću
saobraćaja

20

20

20

Državna
Strategija

Realni
dugoročni
ciljevi

Finansiranje

Sistem
podrške
bezbednosti

90
50
20

10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5

Priručnik za upravljanje bezbednošći saobraćaja
Uspostavljena vodeća agencija za bezbednost drumskog saobraćaja
Viši i aktivni političar odgovoran za bezbednosti drumskog saobraćaja
Savet za bezbednost saobraćaja RS
Aktivno učešće svih vladinih ključnih aktera u Savetu za bezbednost drumskog saob
Privatni sektor i NVO aktivni predstavnici u Savetu
Stalni sekretarijat Saveta uspostavljen da pruža podršku aktivnostima Saveta
Sekretarijat Saveta ima adekvatne tehničke i finansijske resurse
Odluke Saveta na temelju analiza podataka o nezgodama i implementacija
Efikasna horizontalna i vertikalna koordinacija
Programi drumske bezbednosti implementirani na regionalnom i lokalnom nivou

5
25
30
40
20
20
5
5
10
5
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Poznati godišnji gubici i njihova raspodela
Poslovni planovi spremni za samoodrživo finansiranje
Poznati glavni faktori rizika i visoko rizični korisnici puta
Odgovornost zainteresovanih strana, javna i usaglašena
Državni akcioni plan pripremljen i definisani prioriteti za investiranje
Vladine agencije povećale budžet za drumsku bezbednost u svrhu podrške akc. pla
Projekti identifikovani i implementiraju se
Koalicija partnera uspostavljena i operativna
ISO 39001 promovisan u okviru strategije bezbednosti
Uspostavljeni efektivni mehanizmi praćenja

5
5
20
5
5
5
10
5
5
5

15
15
10
10
15
15
10
10

Obim, priroda i karakterstike problema u potpunosti razumljivi
Sistem dozvoljava merenje i praćenje poginulih, povređenih u sudarima
Poznato kretanje vozila, vozača, žrtava itd.
Grupe visokog rizika i ponašanja poznate / distribuirane svima
Realna procena je potencijal za smanjenje žrtava
Potencijalne intervencije i procena očekivanog uticaja
Preporuke OECD izvještaja o primeni ambicioznih ciljeva
Utrošeni novac efektivno raspoređen

10
40
70
5
5
5
5
5

15
10
10
15
15
10
15
10

Očekivani ekonomski gubici prikazani na godišnjem nivou-transparentni
Vlada prepoznaje ulaganja za bezbednost drumskog saobraćaja kao investiciju
Da vlada uvrsti povećanje budžeta za finansiranje bezbednosti drumskog saobraćaj
Da se profit koristi za opravdavanje ulaganja u bezbednost
Specificirati glavni godišnji i srednjoročni proces budžetiranja
Sistematski proces alokacije sredstava među sektorima bezbednosti
10% infrastrukturnih troškova preusmjeriti na bezbednost drumskog saobraćaja
Identifikovati i implementirati inovativne mehanizme finansiranja

5
5
5
5
5
5
5
5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Sistem podataka o nezgodama omogućava efektvne analize problema
Prikupljeni podaci o saobraćajnim nezgodama zadovoljavaju potrebe svih ključnih kor
Podaci o nezgodama dostupni za detaljnije analize ključnim korisnicima + istraživačim
identifikovane i nadgledane visokorizične grupe
Procjena ekonomskih gubitaka i uticaja
Efektivno istraživanje bezbednosti drumskog saobraćaja u svrhu podrške kreiranja p
Obuka policije, opremljenost i preduzimanje efikasnih mera
HMP pruža efektivnu podršku povređenim u saobraćajnim nezgodama
Obuka službi spašavanja, opremljeni da spase/oslobode žrtve
Uspostavljen zakonski okvir za poboljšanje drumske bezbednosti

50
50
10
5
5
5
20
20
20
60

Cilj:
Uspostavljanje multisektoralnog partnerstva i vodećih agencija sa kapacitetom da razviju
strategiju bezbednosti drumskog saobraćaja, planiraju i ciljaju na prikupljanje podataka i istraživanje
u svrhu projektovanja kontramerama i nadgledanja implementacije i efektivnosti

Slika C2

Stub 1 - Upravljanje bezbednošću drumskog saobraćaja
( Republika Srpska )
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7. ЗАКЉУЧАК
У протеклих 10 година направљени су значајни кораци на изградњи система управљања
безбједношћу саобраћаја у Републици Српској. Народна Скупштина, као највиши законодавни
орган, је у јуну ове године усвојила Стратегију безбједности саобраћаја и свима онима који су
одговорни за безбједност саобраћаја дала задатак да реализују циљеве зацртане Стратегијом.
У ситуацији смо да сви ми који смо задужени да спроведемо Стратегију поставимо себи
питање: Шта ћемо написати у првом Извјештају о провођењу Стратегије који треба да се нађе
на Скупштини у другој половини наредне године?
У току је израда Програма безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске за период
2014.-2018. који би требао да обезбиједи реализацију циљева предвиђених Стратегијом. С
правом можемо рећи да Република Српска има добру прилику да се придружи земљама које
управљају системом безбједности саобраћаја и константно смањују страдање на путевима.
Уколико се обезбиједи финансијска и институционална подршка провођењу Програма
безбједности саобраћаја циљеви из Стратегије ће почети да се остварују, а број страдалих на
путевима смањује. У супротном, без адекватног финансирања и подршке свих субјеката
безбједности саобраћаја, број страдалих у саобраћајним незгодама, у најбољем случају, ће да
стагнира.
Шта је потребно урадити? Одговори се налазе у Стратегији и Програму безбједности
саобраћаја који би требао бити донешен до краја године. Досљедно провођење активности
предвиђених Програмом безбједности саобраћаја довешће до сталног повећања процента
постигнућа индикатори спремности, а што ће обезбиједити реализацију циљева зацртаних
Стратегијом, односно континуирано смањивање броја страдалих на путевима Републике
Српске.
ЛИТЕРАТУРА:
[1] Резолуција Генералне скупштине УН 64/255,
[2] Глобални план декаде акције за безбједност на путевима, Свјетска здравствена
организација,
[3] Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске,
[4] Завршни извјештај пројекта „Јачање стања и система безбједности саобраћаја у Републици
Српској“,
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ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Р. МАКЕДОНИЈЕ КАО ФАКТОР БЕЗБЕДНОСТИ У
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

Проф.д-р Ристе Темјановски, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
riste.temjanovski@ugd.edu.mk
Проф.д-р Живко Андревски, Европски универзитет Република Македонија, Скопје
zivko.andrevski@eurm.edu.mk

Апстракт
Друмски саобраћај игра важну улогу у друштвеном развоју сваке земље . Он омогућује
више радних места, поттиће већи регионални развој и пружа низ погодности за одмор и
рекреацију. Но, као и обично, нема област која доноси само лепоту , привилигије и користи, а
без да изазове ризике, опасности штете. Оно што се намеће као најозбиљнија последица
саобраћајног хаоса у саобраћајним несрећама, је губитак људских живота или трајног
инвалидитета. Огромни су наравно и материјалне штете.
У принципу , сваки дио пута носи опасност у безбедности саобраћаја и живота људи,
функционалност и изглед возила . Међутим , наведене локације (наклони , раскршђ, лукови ,
итд ) имају значај као мање безбедна места , т.з. опасна подручја или "црних тачака". Ова
места која по разним основама, или фигуративно речено, имају статус "црних тачкама" –
претстављају главни предмет расправе у овом раду.

Кључне речи : путна инфраструктура , безбедност, "црне тачке", саобраћајне несреће.

Географско-сообраќајна положба на Република Македонија
Република Македонија го зазема централниот дел на Балканскиот Полуостров со
вкупна површина од 25.713 км2. Нејзината територија се наоѓа помеѓу мердијаните со источна
географска должина =20027' и =23002' и со паралелите со северна географска ширина
=40051' и =42022'. Сместена во овој дел на Европа, таа има добра и значајна географска
положба и се наоѓа на крстопат на врските од Централна и Источна Европа со нејзиниот
најјужен дел и Блискиот Исток. Ваквите просторни одлики и даваат можност за широко
географско контактирање и квалитетно сообраќајно поврзување. Добрата сообраќајна
положба е условена од природните погодности на долините, котлините и превалците низ кои
и преку кои водат важни комуникации и пружат услови за формирање на транспортни
коридори.
Република Македонија со соседни држави има граница во вкупна должина од 849 км.
Целата гранична линија се протега преку четири природни целини:
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1. планинска граница - која води преку планините: Кораб, Дешат, Крчин, Јабланица,
Галичица, Баба Планина, Ниџе, Кожуф, Беласица, Малешевските планини, Осогово,
Герман, Козјак, Руен до Скопска Црна Гора и Шар Планина;
2. низинска граница - која се протега преку: Дебарската котлина, Пелагонија,
Гевгелиската котлина и Кумановско-прешевската повија;
3. клисурската граница: Кључката, Пчињската и Качаничката клисура; и
4. водена (езерска и речна) граница: која води преку: Охридското, Преспанското и
Дојранското езеро, а по реките границата се протега низ Црни Дрим и Вардар.
Најповолни можности за сообраќајно поврзување со соседните држави овозможуваат
граничните премини преку рамнинските граници, клисурите и граничните делови по вода,
додека ограничени можности има преку граничните планински делови.
Бројот на службени патни гранични премини во Република Македонија кон соседните
земји е 5:
• 15 (петнаесет) патни гранични премини, од кои:
3 (три) со Република Бугарија,
2 (два) со Република Србија,
2 (два) со Република Косово
3 (три) со Република Грција и
4 (четири) со Република Албанија.
Ваквата сообраќајно-географска положба условила низ Македонија да поминуваат
следните меѓународни патишта:
* Е75 - Гдањск, Катовице, Братислава, Будимпешта, Белград, Скопје, Атина, Каиро;
* Е65 - Малме, Швиноушчие, Праг, Брно, Братислава, Загреб, Риека, Дубровник,
Подгорица, Приштина, Скопје, Тетово, Охрид, Битола, Ламија, Каламата, Јужна
Африка;
* Е852 - Бриндизи (Италија), Драч, Охрид (врска со Е65) и
* Е871 - Софија( врска со Е79, Е80 и Е83), Куманово (врска со Е75)
Во системот на ТЕМ-Трансевропските автопатишта, едно од најзначајните места го
завзема автопатот Север- Југ, односно патниот правец Е-75. Почетната точка на овој пат се
наоѓа во Хелсинки, но главната патна врска почнува од Гдањск (Полска) и завршува на крајниот
Југ во Грција, од каде по воден пат продолжува кон Африка, односно Мала Азија.
Од големо значење претставуваше и патот Е-65 од оската север-југ, меѓутоа, поради
политичките настани во Косово, тој го изгуби значењето како слободен патен правец од
безбедносни причини. Втор по значење е патот Е-871, за Софија, кој на одделни периоди го
заземаше и првостепеното значење, поради ограничувањата и санкциите кои периодично ја
зафаќаа северната и јужната граница на нашата земја. Преку овој меѓународен пат се
одвиваше, а и сега се одвива најголем дел од превозот на патници и стока. Од тие причини на
овој патен правец треба да му се посвети поголемо значење на неговото модернизирање и
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проширување, имајќи го во предвид фактот што овој пат не задоволува со својот квалитет како
пат од меѓународно значење.
Од сето ова произлегува дека централната позиција на Република Македонија во
однос на сето непосредно окружување, детерминирана како простор сместен во централниот
дел на Балканскиот Полуостров преставува значајна погодност за интеграција со европските
сообраќајни системи како можен генератор за развој на сообраќајот на локално-балканско
ниво.
Географската конфигурација на просторот и влијание на сообрајната инфраструктура
Република Македонија претставува ридско-планинска земја со просечна надморска
височина од 829 м. Најголемиот дел од нејзината територија околу 81% е ридско
планинско земјиште, а само околу 19% се рамнински терени. Земјиштето до 500 метри
надморска височина зафаќа 25% од територијата на Македонија, а пределите од 500-1000
метри зафаќаат 44%. Тоа значи дека 69% од површината на нашата држава се протега до
1000 метри надморска височина.
Динамиката на релјефот уште поквалитетно се изразува преку вертикалната
расчленетост и наклонот на теренот.
Табела 1. Категории и класи на рељеф
површина

Категорија на
расчленетос
м/км2

Класа на релјеф

од 0-5 м

во км2

во %

рамнини

179.83

0.70

од 5-30 м

слабо расчленети рамнини

485.58

1.90

од 30-100

слабо расчленет релјеф

512.96

2.00

од 100-300 м

умерено расчленет релјеф

2918.87

11.25

од 300-800 м

изразито расчленет релјеф

14638.87

56.90

преку 800 м

многу изразито расчленет релјеф

6539.87

25.43

Извор: Андоновски Томе (1995). Карактеристики на релјефот во Република
Македонија. Географски разгледи: Geographical Reviews. Скопје. 30 (1992).
стр.7
На територијата на Република Македонија застапени се сите категории на наклони и
тоа од 0-20, од 3-50, од 6-150, од 16-350, од 36-550 и повеќе од 550. Првите две категории на
наклони се јавуваат во најголем дел во рамничарските подрачја и тоа на височина од 50-750 м,
а тоа се дната на котлините (Пелагониска котлина), алувијалните рамнини на поголемите реки,
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карстните полиња, некогашните езерски дна на Средно вардарското езеро, кои се еродирани
со постезерски текови и снижени како во Средно повардарје а некои се исполнувани со
флувиоденудационен материјал во пост езерската фаза. Такви се Полошката котлина,
Струмичка котлина, чие дно поради акумулација се издига.
Наклоните од 16-350 и 36-550 се карактеристични за средно високите и високите
планини, додека наклоните над 550 зафаќаат сосема мала површина и тие се предизвикани со
раседнување. Но на формирањето на таквите наклони влијаат и некои деструктивни
геоморфолошки агенси: ерозија на водотеците, абразија на езерските бранови и ерозија на
тлото.
Ако како критериум за проценување на подобноста на теренот се земе големината на
наклонот, според практични сознанија усвоени се следните карактеристики за наклонот на
патот (Стоименов П. 1983):
-

за наклони до 1% превозните трошоци остануваат непроменети;

-

за наклони од 1-2%, превозните трошоци се зголемуваат за 10%;

-

за наклони од 2-3%, превозните трошоци се зголемуваат за 20%;

-

за наклони од 3-4%, превозните трошоци се зголемуваат за 30%;

-

наклоните над 4 % се со доста високи транспортни трошоци, и неекономични се за
користење на товарни возила

Гледано од морфолошки аспект котлините, долините, клисурите и превоите се главни
рељефни форми кои ја овозможуваат сообраќајната комуникација во просторот. По нив по
природен пат се одвиваат сообраќајните текови, додека планинските масиви го
оневозможуваат или попречуваат нормалното ширење на патната мрежа.
Опасни места како предупредување за безбедноста на сообраќајот
Прашањето за постоење на опасни места, црни точки во сообраќајот има извонредна
вредност, најмногу за водење на сообраќајната политика во земјата, за информираноста на
возачите и непосредните учесници во сообраќајот. Секое „место“ и „точка“ имаат свои
карактеристики, своја реалност и одделни причини што се означени како такви и за секоја од
нив е потребно да се бараат, да се осмислат и да се преземат конкретни мерки, активности,
внимание. Посочувањето на опасните места, на црните точки има и информативна функција,
најмногу за стручните и за надлежните органи и институции и свој придонес во иницирањето
на соодветното однесување, преземање мерки (од привремен или од траен карактер), па и во
вградувањето на сознанијата во градењето на стратегија, политика на развој и безбедност на
патниот сообраќај.
Во теренските истражувања на опасните места, црни точки во сообраќајот на
Република Македонија, констатирани се вкупно 250 места, од нив 150 на отворени патишта, а
10 во урбани средини (градски и селски). Воглавном сите опасни места се под влијание на
географската конфигурација на просторот и во себе поседуваат атрибути на ризик, отежнати
услови, нужност од внимание, потреба од дополнителни мерки, допрецизирање на правни
аспекти (дали со конкретни акти и документи), географски неповолности (планински предел
подложен на одрони, замрзнување, наноси, навеви и сл.).
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Иако на прв поглед може да изгледа едноставно - сепак определувањето на опасните
места е плод на аналитичко-експликативно промислување и вреднување на практиката.
Инспиративни се, секако, теренските сознанија кои говорат дека врз безбедноста на
сообраќајот воопшто, врз неговите учесници влијаат својствата и состојбата на патот, неговата
пропусна моќ и оптовареност, потоа возилата со нивните технички карактеристики и можности
(тежина, габарит, носивост, моќност, можна брзина, други перформанси), човекот како возач,
патник, пешак, регулатор, информатор. Нивното меѓусебно дејство овозможува одржување,
подобрување или влошување и усложнување на безбедната состојба на сообраќајот (и при
движење на возила, и при застанување и паркирање..). Пристапот на луѓето во сообраќајот
има големо влијание врз безбедноста и посебно во случувањето на сообраќајните незгоди /
несреќи со сите последици што произлегуваат од тоа (губење живот, здравје, добивање
повреди, доживување трауми, губење работна способност и активност, огромни материјалнофинансиски штети, проблеми во одвивањето на сообраќајот).
Безбедноста на сообраќајот и сообраќајни незгоди во Р.Македонија
Безбедноста на сообраќајот е еден од најтешките проблеми што ги создава
автомобилскиот сообраќај, бидејќи се работи за големи човечки загуби и повреди, а и за
причинети материјални штети. Во последните 20 години бројот на сообраќајните незгоди со
настрадани лица осцилира помеѓу 2821 и 4463 незгоди годишно. Последиците од овие
незгоди се катастрофални со обзир на територијата и на бројот на жителите во Република
Македонија.
Табела 2. Сообраќајни незгоди и причинета материјална штета во Република Македонија
за периодот 2005-2011
Сообраќајни незгоди со
настрадани лица
Година

Регист.патн
.мотор воз.

Настрадани лица

вкупно

загинати

од тоа
повред
ени

Незгоди
на 1000
м.в.

вкупно

загин
ати

повред
ени

Настра
дани
лица
на 1
сообр.
незгод
а

Настра
дани
лица
на
10000
жители

2005

283881

2821

123

2698

9.9

4319

143

4176

1.5

21

2006

274247

3313

130

3183

12.1

5076

140

4936

1.5

25

2007

278185

4037

147

3890

14.5

6306

173

6133

1.6

31

2008

295018

4403

155

4248

14.9

6886

162

6724

1.6

34

2009

317880

4353

149

4204

13.7

6891

160

6731

1.6

34

2010

347370

4223

134

4089

12.2

6537

162

6375

1.5

32

4463

148

4314

7025

172

6853

1.6

34

2011

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија: Статистички годишник на
Република Македонија=Statistical Yarbook of the Republic of Macedonia. Скопје: Завод за статистика,
2012.
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Податоците и илустрациите покажуваат дека во набљудуваниот период во последните пет
години, просечно годишно страдаат над 4000 лица, од кои гинат над 130 луѓе, а над 6000 се
здобиваат со тешки и лесни телесни повредени. Овие загуби можат да се споредат и со
загуби во е една мала војна. Всушност секоја година страдаат луѓе во сообраќајни незгоди
колку што е големината на едно поголемо населено место.

Загинати и повредени во сообраќајни незгоди во Р.М.
5000
4500
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3500
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500
0
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Настрадани на 1000 жит.

2010
2011
Повредени

Слика 1. Загинати и повредени во сообраќајни незгоди во Република Македонија за
периодот 2005-2011
Сигурно е дека човечките животи се немерливи, но очигледно е дека материјалните
загуби се огромни и за државата и за семејствата на загинатите и на повредените лица, кои
често пати доведуваат до траен инвалидитет кај повредените лица.
Постои значајна поврзаност помеѓу бројот на сообраќајните несреќи и нивните
последици со квалитетот, конструкцијата и видливоста на сообраќајниците, постоење на т.н.
црни точки. Квалитетот и изборот на подлогата, видливоста, положбата и острината на
кривината, ширина на сообраќајницата, осветлувањето, сигнализацијата, временските услови
и сл. Поради тоа, собирањето на податоците, како и нивната статистичка обработка е важен
елемент за препознавањето и класификацијата на факторите што довеле до сообраќајни
незгоди. Затоа е потребно да се изгради систем со кој квалитетно ќе се врши проценка за
настанувањето на сообраќајните несреќи врз основа на добиените податоци како и
користењето на истите за едукација на учесниците во сообраќајот.
Заклучок
Определни места (делови од патот, крстосници, кривини и слично) имаат значење и
важење на помалку безбедни простори, на опасни места или црни точки. Прашањето за
постоење на опасни места, црни точки во сообраќајот има извонредна вредност, најмногу за
водење на сообраќајната политика во земјата, за информираноста на возачите и непосредните
учесници во сообраќајот. Безбедноста на сообраќајот е еден од најтешките проблеми што ги
создава автомобилскиот сообраќај, бидејќи се работи за големи човечки загуби и повреди, а и
за причинети материјални штети.
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Во теренските истражувања на опасните места, црни точки во сообраќајот на
Република Македонија, констатирани се вкупно 250 места, од нив 150 на отворени патишта, а
10 во урбани средини (градски и селски). Воглавном сите опасни места се под влијание на
географската конфигурација на просторот и во себе поседуваат атрибути на ризик, отежнати
услови, нужност од внимание, потреба од дополнителни мерки, допрецизирање на правни
аспекти (дали со конкретни акти и документи), географски неповолности (планински предел
подложен на одрони, замрзнување, наноси, навеви и сл.). Во тој спектар од интелектуални,
прагматични, развојни напори останува потребата и понатаму да се евидентираат местата каде
што често се случуваат сообраќајни незгоди за да се создадат услови за правно регулирање и
информирање на сите учесници во сообраќајот, да внимаваат на безбедноста и етичкото
однесување, со минимизирање на штетите, а пред сè загубата на човечките животи, како
најскапоцен сегмент во секое општество.
Користена литература:
1. Андревски Ж., Петревски Т. (2005): Опасни места пред очи. Скопје: Ф-М-Б, 2005.
2. Арсовски М.(1997): Тектоника на Македонија. Штип: Рударско-геолошки факултет, 1997.
стр.20
3. Маркоски Б. Хипсометрија на просторот и населеноста во Република Македонија:
картографски метод. Куманово: Македонска ризница, 1995. стр. 48.
4. Панов М. (1976): Социјална географија и просторно планирање на примерот на СР Македонија.
Скопје: ПМФ: Географски институт. 1976.
5. Стоименов Павле(1983): Патишта: проектирање. Скопје: Градежен факултет. 439 стр.
6. Темјановски Р.: (2001): "Руралната патна мрежа како фактор за економско-функционален развој на
селата во Република Македонија". Зборник на трудови од Конгресот одржан во Охрид од 3-5
ноември 2000. Скопје: Македонско географско друштво, 290. [Конгрес од меѓународен карактер]
7. Темјановски Р..(2005): Транспортниот систем во Република Македонија и европските стопански
текови. Скопје: Економски факултет (докторска дисертација), 2005.
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КОМПАРАТИВНИ ПРИСТУП МОДЕЛИМА
НАЦИОНАЛНИХ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Мр Цветанка Ристић, Скопље, докторант Tехничког факултета Универзитета
„Св. Климент Охридски“, Битољ, Е-адреса: cvetankaristic@yahoo.com
Проф. Др Кристи Бомбол, Битољ, Технички факултет Универзитета
„Св. Климент Охридски“, Битољ, Е-адреса: kristi.bombol@tfb.uklo.edu.mk
Резиме
Управљање безбедношћу саобраћаја је одговорност на међународном, националном,
регионалном и локалном нивоу свих земаља у свету. За постизање ефективних резултата у
управљању безбедношћу саобраћаја најпре је потребно изградити систем управљања који би
се разматрао са вишесекторског, мултидисциплинарног и мултидимезионалног аспекта. Добро
изграђен систем даје упутства за израду и имплементацију националних стратегија чији је
задатак да смање број погинулих и повређених лица у саобраћајним незгодама. Већина
земаља у свету је дефинисалa и идентификовала водећу националну агенцију која се бави
управљањем безбедношћу саобраћаја.
До сада, Република Македонија није формирала своју националну агенцију за
безбедност саобраћаја. Да би смо дали смернице и створили позитивну климу за реализацију
оваквог пројекта кренули смо најпре са проучавањем функционисања појединих модела
националних агенција за безбедност саобраћаја на различитим континентима и
субконтинентима. При томе смо упоређивали заједничке циљеве и разлике, финансирање,
едукацију, начин управљања, организацију и научно–истраживачки рад појединих
националних агенција. Циљ нам је био да размотримо и установимо најбоља искуства у
организацији и деловању агенција за безбедност саобраћаја. На основу размене искуства и
добрих пракси, крајњи циљ који смо хтели да постигнемо је да омогућимо стварање солидне
основе за формирање и структуирање националне агенције за безбедност саобраћаја у
Републици Македонији. Сматрамо да би национална агенција била проактивни субјект
деловања на подручју превенције саобраћајних незгода.
Кључне речи: национална агенција, безбедност саобраћаја, управљање безбедношћу
саобраћаја
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1. УВОД
Управљање безбедношћу друмског саобраћаја је предмет који је потребно разматрати
са вишесекторског, мултидисциплинарног и мултидимензионалног аспекта. Овде спада развој
и управљање путевима, обезбеђивање безбедних возила и брзо реаговање у случају
саобраћајних незгода. Безбедност друмског саобраћаја се ослања на савремене напредне
системе за управљање саобраћајем, на стандарде за пројектовање, изградњу и одржавање
путева, као и на производњу и одржавање безбедних возила. Организација и управљање
безбедношћу друмског саобраћаја је дуготрајни процес који захтева стварање капацитета,
програма и стратегија. За имплементирање програма и стратегије за безбедност друмског
саобраћаја на националном нивоу, више земаља у свету именовало је одређену структурну
организацију или националну агенцију која ће бити у могућности да спроведе и евалуира
програме и стратегије.
Национална или водећа агенција за управљање безбедношћу саобраћаја је у ствари
организација која анализира и истражује проблематику безбедности саобраћаја, чији
резултати рада омогућавају повећање безбедности у друмском саобраћају. Применом
стратегијских алатки за извршавање задатака и циљева је основа за ефикасно и делотворно
функционисање националне агенције за безбедност саобраћаја.
2. МОДЕЛИ НАЦИОНАЛНИХ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Могу се дефинисати различити видови модела водећих националних агенција за
безбедност саобраћаја који ефикасно и делотворно делују на управљање безбедношћу
саобраћаја. Потребно је да свака земља у свету формира, односно идентификује водећу
националну агенцију у домену својих способности и капацитета. Какав ће бити модел водеће
националне агенције, зависи од територијалне поделе по регионима у земљи, популације тих
земаља, животног стандарда, индустријског капацитета и доступности финансијских и људских
ресурса. Успешно етаблирана национална агенција, према пракси у високо развијеним
земљама, била би агенција која је у оквиру владиног сектора, при чему би њено
функционисање било прихваћено и у потпуности подржано од стране осталих владиних
сектора. На такав начин обезбеђује се адекватно финансирање и добијање техничких и
људских ресурса. Водећа агенција може бити формирана као самостални субјекат који ће
координирати комитет или тело које чине владине партнерске агенције. Исто тако, она може
бити и део велике транспортне организације или део владиног ресора.
У светској пракси се показало да подела различитих модела водећих националних
агенција за безбедност саобраћаја може бити следећа:17
-

самостална водећа агенција;
министарство транспорта као водећа агенција;
орган надлежан за безбедност путева као водећа агенција; и
самостална водећа агенција у кабинету председника владе.

17

T. Bliss, J. Been, “Country Guidelines for the Conduct of Road Safety Management Capacity Reviews and the
Agency Reforms”, 2009
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2.1 Самостална водећа агенција
Самостална водећа агенција функционише самостално као приватна организација,
изван оквира владиног сектора и своје финансијске, техничке и људске ресурсе обезбеђује
сама или их добија од владиних институција. Овако структуирана, приватизована и независна
агенција своју делатност извршава за потребе владиног сектора, односно врши евалуацију и
мониторинг програма које спроводе владине институције.18
Фокус оваквих агенција је обезбеђивање административне и техничке подршке свих
професионалних удружења и институција за безбедност друмског саобраћаја. Као самостална
и независна агенција, састављена од експерата из различитих области, чија је основна
делатност повећање и унапређење безбедности саобраћаја, показала се као адекватна алатка
за објективну анализу програма, планова и стратегије и њихову имплементацију.
Пракса у свету је показала да је овакав модел агенције за безбедност саобраћаја
применило веома мало земаља, али најбољи пример за примену оваквог модела су Нови
Зеланд и Сједињене Америчке Државе. У Новом Зеланду водећа национална агенција била је
Агенција за безбедност у друмском транспорту („Land Transport Safety Authority (LTSA)“,
односно Национална управа за друмски саобраћај („National Highway Traffic Administration”) у
САД.
Ауторитативна агенција за безбедност у друмском транспорту у Новом Зеланду је
функционисала доста ефикасно скоро десет година (1993-2004), да би после тога приступила
Националном комитету за безбедност друмског саобраћаја (National Road Safety Committeе –
NSRC), који је до данас водећа национална агенција у ресору Министарства транспорта Новог
Зеланда. Рад ове агенције је био веома конструктиван. Била је одговорна за управљање
безбедношћу саобраћаја. Обезбеђивала је административну и техничку подршку
Националном комитету за безбедност у друмском саобраћају, у домену истраживања
безбедности на путевима, као и у статистичким и економским анализама саобраћајних незгода
на путевима и степену трауме учесника после саобраћајних незгода.
Ова агенција је изградила систем за утврђивање стања безбедности у саобраћају за
добијање високих резултата, као и обезбедила развој и реализацију програма националне
стратегије за безбедност у саобраћају на локалном, регионалном и националном нивоу. У
домену истраживања и размене знања и искуства, агенција је сама обезбећивала средства за
упућивање својих радника на мећународне конференције, семинаре и радионице посвећене
безбедности друмског саобраћаја.
У САД-у, Национална управа за друмски саобраћај званично је основана 1970 године,
као извршна агенција владе САД, у оквиру ресора транспорта. Мисија ове агенције је да својим
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активностима, као што су стандарди безбедности моторних возила, економичност горива,
примена сигурносних појасева код деце и одраслих, примена заштитне опреме за мотоцикле,
употреба алкохола, дрога приликом вожње и слично, доведе до смањења броја саобраћајних
незгода.
2.2. Министарство транспорта као водећа агенција
Наше истраживање је показало да већина земаља у свету примењује модел где своје
Министарство транспорта именује као главну, водећу и одговорну агенцију за безбедност
друмског саобраћаја. У оквиру Министарства транспорта формира се посебни сектор, односно
ресор који спроводи активности Министарства транспорта у области саобраћаја и транспорта19.
Овакав тип агенције има доста сличности са самосталном водећом агенцијом, али ипак постоји
и доста разлика. Разлике су у одговорности агенције при доношењу одлука на
децентрализованом нивоу, као на пример при доношењу закона о саобраћају, у немогућности
доношења одлука ван Министарства транспорта, у структури организације, у подељености
рада у мање секторе, у процесу координације, сарадње и консултација, као и у финансијској
зависности од државног буџета. Овакав тип агенције се највише примењује у европским
земљама, па су због тога рад и одговорности агенције подељени између Европске уније и
влада земаља на локалном и националном нивоу. Ту се пре свега мисли на примену европских
стандарда за безбедност друмског саобраћаја, односно стандарда за емисију издувних гасова
из моторних возила, тестирање безбедности возила, стандарда за добијање возачке дозволе и
слично. Задатак оваквих националних агенција је да израде, донесу и спроведу стратегије и
планове за безбедност друмског саобраћаја, прате и контролишу примену стандарда за
возила, путеве и све учеснике у саобраћају. Посебну пажњу посвећују на израду едукативних
програма за децу и одрасле о значају безбедности саобраћаја, као и њихово промовисање
преко медија, билборда и слично. Оне сарађују са осталим институцијама у оквиру владиног
сектора, као што су Министарство за унутрашње послове, Министарство здравља,
Министарство животне средине и др. Исто тако, преузимају одговорност свих активности
назначене за хоризонталну и вертикалну координацију у владиним институцијама, као и
обезбеђивање партнерства између владиних институција и бизнис сектора, невладиних
организација и слично. Већина националних агенција у Европи имају центре за истраживање и
развој, при чему своја искуства и знања могу разменити са осталим националним агенцијама
на европском нивоу преко учешћа на разним семинарима и конференцијама о управљању
безбедношћу друмског саобраћаја.
Финансирање је претежно од државних средстава, а буџет се одређује на годишњем
нивоу. Међутим, агенција може да обезбеди финансијска средства и од приватног сектора, на
пример за промоције, односно маркетинг, учествовање у разним европским пројектима, за
активности у разним невладиним организацијама и слично.
Пример оваквог модела усвојиле су Велика Британија, Норвешка, Холандија, Ирска,
Аустрија, Италија, Финска, Немачка, Јужноафрика Република, Кенија, Тајван, Индија, Малезија,
Шри Ланка и друге земље у свету. Рад агенција високо развијених земаља и земаља у развоју
се разликује у доношењу одлука за спровођење плана и програма за безбедност саобраћаја. У
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земљама у развоју постоји војнички однос при доношењу таквих одлука, као и приликом
подела финансијских средстава.
2.3 Орган надлежан за безбедност путева као водећа агенција
Орган надлежан за безбедност путева је агенција која је именована од различитих
министарстава, на пример министарства за животну средину, индустрију, комуникације,
образовање, транспорт и слично. Овај орган функционише као надлежна агенција на
националном нивоу, који спроводи планове и стратегије наведених министарства и у
потпуности преузима одговорност за саобраћајни и транспортни систем у земљи. Оваква
агенција ради као стручна организација на основу овлашћења добијеног од стране различитих
министарства. Управљање безбедношћу друмског саобраћаја остварује се у оквиру
саобраћајног и транспортног контекста, који карактерише потребу за интегрисањем услуга
ради задовољења вишеструких циљева одрживог развоја која су поставила различита
министарства. Одлуке на националном нивоу доносе министарства која су је именовала.
Оваква агенција финансира се од стране владе (која одређује годишњи буџет), од
аутомобилске индустрије, таксе на путевима, казне за брзу вожњу и прелаз на црвено светло
и слично.20
Земље које су примениле овакав модел су Шведска (The Swedish Road Administration –
SRA), Савезна држава Викторија („Vic Roads“) и Нови јужни Велс („New South Wales Traffic
Authority“) у Аустралији.
Агенција у Шведској је одговорна за безбедност на путевима у оквиру транспортног
система у земљи, као и за управљање саобраћајне мреже на националном нивоу. Одговорна је
за технолошки развој саобраћајног и транспортног система, израда и промовисање
едукативних програма, као и за сарадњу са аутомобилском индустријом – Волво. Исто тако,
агенција је развила и руководи са „Визијом нула“ (Vision Zero) и одговорна је за остваривање
циљева на националном нивоу подржане у договору са Министарством индустрије,
запошљавања, и комуникације.21
Водеће агенције за безбедност саобраћаја у Аустралији управљају и координирају
системом безбедности на вишесекторском нивоу. При томе ангажују владине институције
одговорне за безбедност саобраћаја, као што су владина осигуравајућа компанија за транспорт
(Transport Accident Commission), сектор правде, сектор саобраћајне полиције, сектор здравља и
слично. Активно су ангажиране и у Комитету за безбедност саобраћаја за побољшање закона о
безбедности саобраћаја и транспорта.22
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2.4 Самостална водећа агенција при кабинету председника владе
Овакав модел националне агенције функционише у оквиру кабинета председника
владе, као посебан сектор који је задужен за политику безбедности саобраћаја, развојну
стратегију, координацују релевантних институција, сарадњу са медијима, праћење и контролу
спровођења планова за унапређење безбедности у саобраћају. Агенција подноси извештај о
раду директно премијеру, који затим даје оцену резултата рада и одобрава финансијска
средства. Структура овакве националне агенције за безбедност саобраћаја је неуобичајена и
примењује се у земљама које имају политичку стабилност. Део политичког програма владајуће
странке је унапређење политике безбедности у друмском саобраћају.
Оваква самостална водећа национална агенција служи и као саветник председника
владе при доношењу закона о безбедности у друмском саобраћају, а поступа и као самостални
извршни орган. Активности оваквог типа агеницје обухватају идентификовање мера за
побољшање безбедности у друмском саобраћају, давање препорука релевантним
институцијама при спровођењу активности, праћење, координацију и евалуацију ефикасности
мера, и давање препорука о висини финансијских средстава која су потребна за спровођење
тих активности.
Пример земље која је применила овај модел је савезна држава Западна Аустралија, у
којој је формирана Канцеларија за безбедност путева („The Office of Road Safety“).23
3. ДИСКУСИЈА
Моделе националних агенција за безбедност саобраћаја, које смо истраживали, имају
различите институционалне форме, али сличан или истo организован и структурно изграђен
систем за безбедност саобраћаја, све у циљу заштите вредности у саобраћају. Сваки модел
националне водеће агенције има предности и недостатке, у зависности од степена
развијености те земље. На пример, неки модели националних агенција имају добру
финансијску подршку владе, јавног и бизнис сектора, нарочито аутомобилске индустрије
(прим. модел самосталне водеће националне агенције у Шведској и у САД – у). Те агенције
имају добру међународну сарадњу где размењују своја знања и искуства у домену безбедних
возила, путева и учесника у саобраћају, и научно – истраживачком раду. У сарадњи са владом
и владиним организацијама и институцијама, са јавним и бизнис сектором, ове агенције су
створиле међусебни однос заснован на принципу сарадње, координације и синхронизације
активности. Притом су омогућиле опште социјалне услове за безбедно одвијање саобраћаја.
Супротан пример од овога су националне агенције које су под капом министарства за
транспорт. Управљање агенције, контрола, доношење одлуке о стратегији рада, обезбеђивање
финансијских и техничких ресурса је од стране министарства. Иако ове агенције зависе од
министарства, ипак имају слободу у доношењу одлука за решавање проблема у саобраћају на
локалном, регионалном и националном нивоу. Ово је нарочито значајно и важи код високо
развијених земаља (прим. Велика Британија, Немачка, Италија, Норвешка, Холандија). Ове
23

T. Bliss, J. Been, “Country Guidelines for the Conduct of Road Safety Management Capacity Reviews and the Specification of Lead
Agency Reforms”, 2009

64

земље имају бољи и квалитетнији приступ безбедности саобраћаја од земаља у развоју, јер су
схватиле величину проблема, социјалне и политичке последице саобраћајних незгода.
Земље, као што су Аустрија, Норвешка, Португалија и Холандија, које су примениле овај
модел водеће националне агенције за безбедност саобраћаја, имају заједничку научно –
истраживачку сарадњу у домену креирања модела за предвиђање саобраћајних незгода
(Accident Prediction Models), као и модела за оцену утицаја безбедности у друмском саобраћају
(Road Safety Impact Assessments).24
Земље у развоју (прим. Индија, Пакистан, Тајван), које су примениле овај модел, имају
мало финансијских и техничких ресурса, скоро никакву подршку јавног или бизнис сектора, као
и неадекватну реализацију националне стратегије за безбедност саобраћаја.
Землље са развијеним и реализованим националним програмима за безбедност у
друмском саобраћају, преко својих водећих националних агенција за безбедност саобраћаја су
доживеле драстичан пад броја повређених и погинулих лица у саобраћајним незгодама на
путевима (прим. Велика Британија – за 33%, Данска – за 40%, САД – један погинули на 100
милиона возила, и остале земље у ЕУ – до 40% смањење броја погинулих до 2010 године).25
На жалост, у Републици Македонији све више расте број повређених и погинулих лица
у саобраћајним незгодама због недовољно развијене свести о последицама саобраћајних
незгода, недовољне информисаности и едукације грађана о безбедности саобраћаја. Овакво
стање у земљи намеће потребу за формирањем националне агенције за безбедност
саобраћаја, која ће функционисати на националном нивоу. Због тога, потребно је искористити
адекватна добра искуства и пракси националних агенција за безбедност саобраћаја. Треба
почети од идентификације и структуирање водеће националне агенције за безбедност
саобраћаја, преко стварања одговарајуће политике за безбедност саобраћаја, обезбеђивање
расположивих техничких, људских и финансијских ресурса, па стићи до реализације,
координације, контроле и евалуације рада.
4. ЗАКЉУЧАК
Овим истраживањем смо хтели да представимо и истакнемо улогу, значај и важност
функционисања водећих националних агенција за безбедност саобраћаја на различитим
континентима и субконтинентима. Најбоља искуства у организацији и деловању водећих
агенција за безбедност саобраћаја су агенције које имају главну одговорност у оквиру
владиних институција за развој и управљање националне стратегије за безбедност саобраћаја.
У пракси се показало да успешне водеће агенције за безбедност саобраћаја су оне које су
идентификоване као владино координативно тело и њихово руководство је прихваћено и
подржано од свих владиних институција. Тиме се обезбеђују одговарајући капацитети и
финансирање саме агенције. Идентификоване водеће агенције у земаљама света имају циљ да
предузму све мере за побољшање безбедности саобраћаја. При томе оне морају да се
фокусирају на резултате националне стратегије, законодавство, финансирање и техничке
ресурсе, истраживање, мониторинг, евалуацију, едукацију и размену искустава и знања. Без
24
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ових циљева и подршке владиних институција, водеће националне агенције за безбедност
саобраћаја ималу мале шансе за успех.
Оно што недостаје у Републици Македонији је постојање добро изграђеног система за
безбедност саобраћаја који ће функционисати на локалном, регионалном и националном
нивоу. Различити модели агенција за безбедност саобраћаја могу да послуже као добру
основу за формирање и проактивно деловање националне агенције за безбедност саобраћаја.
Могу се искористити искуства, истраживања, анализе и едукативне програме о безбедности у
друмском саобраћају. Исто тако, при решавању саобраћајних проблема, различите
методологије за побољшање безбедности могу да се прилагоде према потребама Републике
Македоније, све у цуљу стварања културних, моралних и социјалних услова за безбедно
одвијање саобраћаја.
Као кандидат за улазак у Европску Унију, Република Македонија може да се ослони на
искуства и најбоље праксе земаља ЕУ које су усвојиле модел министарства за транспорт као
водећу националну агенцију за безбедност саобраћаја. На тај начин, Македонија ће моћи да се
прикључи у раду националних агенција за безбедност саобраћаја на европском нивоу.
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ИСКУСТВА У САРАДЊИ АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА СА ЛОКАЛНИМ
ТЕЛИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, СА ОСВРТОМ НА
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ РАДА ОВИХ ТЕЛА
Бранимир Милетић26, Ђорђе Врањеш27
Резиме: У раду је приказана улога и значај сарадње и координације активности између
Агенције за безбедност саобраћаја и тела за безбедност саобраћаја у локалним самоуправама
Републике Србије. Од почетка примене новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима до
данас око 50% локалних самоуправа у Србији је формирало тела за безбедност саобраћаја.
Током рада и фукционисања наведених тела уочен је велики број проблема и потешкоћа у
раду, као и неопходност успостављања система за праћење, надзор и вредновање начина
реализованих наменских средстава за унапређење безбедности саобраћаја. Да би се наведени
проблеми решили, неопходно је доношење одговарајућег подзаконског акта којим би се
детаљно уредио начин рада тела за безбедност саобраћаја у локалним самоуправама. У вези с
тим, у раду је дат посебан осврт на кључне области и сегменте који би требало да буду
садржани у предлогу текста правилника о раду тела за безбедност саобраћаја у локалним
самоуправама.

Кључне речи: Безбедност саобраћаја, савет за безбедност саобраћаја, правилник.

1. Увод
Ступањем на снагу новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима од 2009. године
локалне самоуправе у Републици Србији добиле су у надлежност велики број обавеза у вези са
предузимањем мера и активности посвећених унапређењу безбедности саобраћаја.
По први пут је уведен систем финансирања безбедности саобраћаја на Републичком нивоу и
нивоу локалних самоуправа. Законом је предвиђено да се новац прикупљен од новчаних казни
за саобраћајне прекршаје улаже у финансирање безбедности саобраћаја. У свету је ово опште
познат принцип под називом ''Небезбедни финансирају безбедност саобраћаја''. Од укупно
наплаћених новчаних средстава, 70% припада буџету Републике Србије и 30% припада
локалним самоуправама на чијем подручју је прекршај учињен.
Од укупних средстава којa припадају буџету Републике, 75% средстава се користи за потребе
Министарства унутрашњих послова, док се 25% користи за рад државног тела за координацију,
научно-истраживачки рад, превентивно-промотивне активности и унапређење саобраћајног
образовања и васпитања.
Од укупних средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе, 50% се користи за
поправљање саобраћајне инфраструктуре, док се 50% преосталих средстава користи за:
1) рад Тела за координацију,
2) унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
3) превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја,
4) научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја,
26
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5) техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу
саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности
саобраћаја.
Средства из члана 17. Закона користе се према програму који доноси Влада, надлежни
извршни орган јединице територијалне аутономије, односно надлежни извршни орган
јединице локалне самоуправе, на предлог тела за координацију.

2. Формирање и рад локалних тела за безбедност саобраћаја
У члану 8 став 2. Закона дефинисано је да извршни орган јединице територијалне аутономије,
односно јединице локалне самоуправе, општинско веће, односно градско веће, може да
оснује тело за координацију (комисија, савет и сл.), ради усклађивања послова безбедности
саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице територијалне аутономије, односно
јединице локалне самоуправе.
Актом Владе, односно надлежног извршног органа ближе се уређује организација и начин
рада Тела за координацију и образују се стручне радне групе за потребе Тела за координацију.
Целокупни поступак формирања тела (савета) за безбедност саобраћаја у локалној самоуправи
приказан је на слици број 1.

Слика 1. Поступак формирања тела за безбедност саобраћаја у локалној самоуправи
Локална самоуправа мора да покрене иницијативу за формирање савета. Након тога,
неоподно је изабрати чланове савета чије стручно знање и положај у институцији у којој су
запослени могу допринети унапређењу безбедности саобраћаја у локалној самоуправи.
Не постоји јединствени став по питању укупног броја чланова савета. За чланове је потребно
изабрати сва лица чија надлежност задире у поједине сегменте безбедности саобраћаја.
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Избор чланова савета представља спој политике и струке из области безбедности саобраћаја.
На чело савета потребно је поставити политичку личност, односно доносиоца одлука у
локалној самоуправи. Ово је препорука свих развијених земаља које управљају безбедношћу
саобраћаја на свим нивоима (Austroads, 2009). Политичка личност има снагу да одлуке савета
спроведе у дело, а струка је та која треба да препозна проблеме безбедности саобраћаја и да
предложи одговарајуће мере и активности које ће помоћи да се проблеми отклоне.
Процес избора чланова савета приказан је на слици број 2.

Слика 2. Састав чланова тела за безбедност саобраћаја у локалној самоуправи
Чланови савета треба да израде Правилник о раду савета кога треба да усвоји
градско/општинско веће. Правилником се ближе уређују сва питања у вези са радом савета у
локалној самоуправи. Савет из своје надлежности може да доноси закључке и препоруке.
Због потребе за ефикаснијим радом у појединим областима безбедности саобраћаја, савет
може да формира радне групе. Одлука о формирању радних група доноси се на седници
савета. Чланови радних група могу бити лица из редова савета и лица који нису чланови
савета, а чије стручно знање може допринети квалитетнијем раду радне групе. У досадашњој
пракси формирале су се следеће радне групе:
 За унапређење саобраћајног образовања и васпитања,
 За унапређење безбедности путева и улица,
 За техничко регулисање саобраћаја,
 За заштиту рањивих категорија учесника у саобраћају,
 За превентивно-промотивне активности у безбедности саобраћаја,
 За развојно-истраживачки рад у безбедности саобраћаја и др.
Најзначајнија активност коју савет треба да уради је доношење годишњег програма
реализације средстава намењених за унапређење безбедности саобраћаја. Расподела
средстава садржана у програму мора бити урађена у складу са одредбама Закона. Имајући у
виду да се укупна новчана средстава која ће бити прикупљена у току једне године не могу са
сигурношћу проценити, пожељно је да се износ новчаних средстава у програму дефинише
процентуално по свим ставкама. Савет усваја коначан нацрт програма реализације средстава
за текућу годину и упућује га већу на усвајање.
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Савет је обавезан да најмање два пута годишње подноси извештај скупштини града, односно
општине о стању безбедности саобраћаја у локалној самоуправи.

Слика 3. Мапа локалних самоуправа које су основале савете за безбедност саобраћаја
Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије, око 50% свих локалних
самоуправа у Републици Србији је формирало савете за безбедност саобраћаја. На слици број
3. приказана је мапа локалних самоуправа које су Агенцији доставиле податке о члановима
савета. У међувремену су још неке локалне самоуправе формирале савете за безбедност
саобраћаја.
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3. Искуства и проблеми у досадањем раду савета
Од почетка примене Закона до данас, у раду локалних савета за безбедност саобраћаја
присутан је одређени број проблема који намеће дилеме код стручне и најшире друштвене
јавности.
На првом месту, у Закону је дефинисано да локална самоуправа ''може'' да оснује савет, чиме
се доносиоцима одлука оставља слобода по питању рада овог тела. Међутим, да би се
наменска средства могла трошити, локална самоуправа мора имати савет који ће општинском
већу предложити програм расподеле средстава.
Законом је такође дефинисано да скуштине јединице територијалне аутономије, односно
јединица локалне самоуправе, доносе стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја на
путевима на свом подручју у складу са Националном стратегијом и Националним планом.
Изузев града Београда, ниједна локална самоуправа није урадила Стратегију и акциони план
безбедности саобраћаја. Кључни разлог за то је недостатак Националне стратегије у Акционог
плана који још увек нису доношени.
Поједине локалне самоуправе имају друга тела која су формирана и пре ступања на снагу
новог Закона. Пример овог тела су нпр. Савет за безбедност општине и слично. Ова тела често
се поистовећују са саветом за безбедност саобраћаја који се оснива искључиво због
унапређења безбедности саобраћаја на основу одредаба Закона. Дакле, у одлуци о оснивању
савета неопхоно је да стоји одредба по којој се савет оснива на основу Закона о безбедности
саобраћаја на путевима. Савет за безбедност општине нема законско право да предлаже
општинском већу програм реализације средстава уколико није испуњен претходно наведени
услов.
Велики број локалних самоуправа још увек није формирао савете за безбедност саобраћаја. У
вези с тим, постоје локалне самоуправе у којима нема запослених саобраћајних инжењера или
стручњака друге области који раде на пословима саобраћаја. Због тога, доносиоцима одлука у
овим локалним самоуправама није доследно предочен значај формирања савета, начин
његовог функционисања и предности које локална самоуправа добија са формирањем савета.
Ненаменско трошење средстава је веома значајан проблем кога је препознао велики број
локалних самоуправа. Поједине локалне самоуправе су наменска средства за унапређење
безбедности саобраћаја трошиле за различите намене (зараде запослених, куповину
намештаја, куповину опреме и др.). Ова средства су трошена без формирања савета за
безбедност саобраћаја и без доношења програма реализације средстава за текућу годину. На
овај начин директно су прекршене одредбе Закона о безбедности саобраћаја и других закона,
односно прописа којима се уређује начин рада локалних самоуправа.
Поједине локалне самоуправе које су трошиле средства за унапређење безбедности
саобраћаја према програму кога је усвојило веће града/општине, до сада нису подносиле
извештај скупштини града, односно општине. Ова обавеза дефинисана је Законом, међутим
велики број локалних самоуправа до сада је није испунио. Кључни проблем је у вези са
садржајем извештаја и подацима које би он требало да садржи, па се такође често дешава да
су неке локалне самоуправе поднеле извештаје који садрже свега пар реченица и нису
квалитетно урађени.
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Велики број савета због промене политичких структура у локалној самоуправи постоји само на
папиру. Када се промене доносиоци одлука у локалној самоуправи, функције чланова савета
веома брзо престају да важе. Због тога се већина програма реализације срестава не реализује
до краја, а постоје и примери локалних самоуправа у којима су програми мењани више пута у
току једине године.
Досадашња искуства у сарадњи са саветима говоре нам да се највећи проблеми јављају у
непрецизно дефинисаним одредбама Закона. Ту се посебно мисли на различито тумачење
следећих одредби Закона:
1. члан 18. став 1. ''Од 30% средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе на
чијој територији је прекршај учињен, 50% средстава се користи за поправљање
саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијој територији је
прекршај учињен''.
2. члан 19. став 1. тачка 5. ''техничко опремање јединица саобраћајне полиције које
контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове
безбедности саобраћаја''.
Одредбу којом се дефинише ''поправљање саобраћајне инфраструктуре'' сви различито
тумаче. У досадашњој пракси, средства из овог фонда су се користила за:
 асфалтирање улица, путева, тротоара, бициклистичких стаза,
 постављање саобраћајне сигнализације,
 крпљење ударних рупа на путевима и рехабилитацију коловоза и др.
Став стручне јавности је супротан са досадашњом праксом. Стручњаци истичу да се ова
средства морају користити за пројекте који имају за циљ унапређење безбедности саобраћаја,
а у непосредној вези са елементима саобраћајне инфраструктуре. Они истичу да је типичан
пример једног таквог пројекта идентификовање и санирање црних тачака на путевима у
локалној самоуправи. Због непрецизности ове одредбе долази до супротних мишљења
радника у локалним самоуправама и стручне јавности.
Одредбу којом се дефинише ''техничко опремање јединица саобраћајне полиције'' такође сви
различито тумаче. Припадници Министарства унутрашњих послова који су чланови савета
инсистирају на томе да се од ових средстава могу купити одређена средства намењена за рад
полицијских службеника на терену и у канцеларијама. Супротно томе, доносиоци одлука у
локалној самоуправи веома често ову одредбу не тумаче на исти начин. У досадашњој пракси,
средства из овог фонда су се трошила за набавку службених возила полиције, куповину уређаја
за мерење брзине кретања и других уређаја за документовање прекршаја, куповину
рачунарске опреме ради опремања објеката у којима раде запослени у министарству
унутрашњих послова и сл.
Имајући у виду да се, од 70% средстава која иду Републици Србији, 75% користи за потребе
министарства унутрашњих послова, став стручне јавности супротан је досадашњој пракси.
Према појединим мишљењима, средства за техничко опремање јединица саобраћајне
полиције која се издвајају из 30% буџета локалне самоуправе за куповину претходно наведене
опреме, не би требало да се користе у те сврхе имајући у виду да се на нивоу Републике за њих
већ издвајају значајна финансијска средства. Овде такође долази до сукоба мишљења управо
због непрецизности одредаба Закона.
Поједине локалне самоуправе из године у годину усвајају исти програм реализације средстава.
Ова пракса такође није добра, јер се проблеми безбедности саобраћаја временом мењају.
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Често се дешава да локалне самоуправе једноставно узму и прекопирају програм реализације
средстава од других локалних самоуправа и након тога га усвоје. Да би се ова пракса
зауставила, проблеми безбедности саобраћаја морају да се истражују и прате, а резултат тога
мора да буде квалитетна расподела срестава која ће бити усмерена ка кључним
(најизраженијим) проблемима безбедности саобраћаја у локалној самоуправи.
4. Предлог Правилника о раду тела за безбедност саобраћаја у локалним самоуправама
Како би се досадашњи проблеми у раду савета за безбедност саобраћаја решили, неопходно
је детаљније уредити начин рада овог тела у локалној самоуправи. Овај корак свакако захтева
и измене и допуне Закона о безбедности саобраћаја у делу који се односи на рад локалне
самоуправе на пољу унапређења безбедности саобраћаја. У досадашњој праси савети су
доносили посебно своје правилнике о раду. Међутим, ова пракса се није добро показала јер су
начини њиховог рада били другачије уређени и неадекватно формулисани, што је доносило
велики број потешкоћа у њиховом раду. Управо због тога, рад свих савета треба уредити
истоветно путем једног правилника.
У току 2013. године, Министарство саобраћаја Републике Србије формирало је радну групу за
измене и допуне Закона. На састанцима радне групе донет је закључак да се питање рада
савета за безбедност саобраћаја мора детаљније уредити подзаконским актом. Чланови радне
групе, испред Агенције предложили су да Правилник о раду тела за безбедност саобраћаја у
локалним самоуправама доносе Министар саобрајаћа, на предлог Агенције.
Правилником би се детаљно уређивало:
1. Организација и састав савета.
2. Делокруг и начин рада савета.
3. Извори финансирања и расподела средстава.
4. Акти савета.
5. Организација спровођења послова из надлежности савета.
6. Праћење и извештавање о раду савета.
7. Одговарајуће евиденције у вези са радом савета.
Код организације и састава савета потребно је дефинисати ко може бити члан савета, како се
именују и разрешавају чланови савета, период на који се именује савет, поступак у случају
подношења оставке чланова савета и др.
Када је у питању делокруг и начин рада савета потребно је јасно дефинисати задатке савета,
начин рада у седницама, начин сазивања и одржавања седница, утврђивање дневног реда,
вођење записника о седници и др. Велика новина у предлогу Правилника биће то да савет има
обавезу да сарађује са Агенцијом за безбедност саобраћаја.
Код извора финансирања и расподеле средстава потребно је детаљно уредити начин
финансирања безбедности саобраћаја у локалној самоуправи. У овом делу неопходно је да
постоји прилог у правилнику који ће садржати детаљни списак мера и активности које се могу
финансирати из појединих области које су дефинисане у Закону. Уколико је нпр. у Закону
дефинисано да се средства могу користити за спровођење савремених процедура за
унапређење безбедности путева, тада се у прилогу правилника морају тачно назначити које су
то процедуре (ревизија безбедности саобраћаја, провера безбедности саобраћаја, дубинска
анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима, мапирање ризика по деоницама путне
мреже и сл. ). Ово је неопходно како би чланови савета који немају довољно стручних знања
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из области безбедности саобраћаја имали смернице за рад на пољу унапређења безбедности
саобраћаја у локалној самоуправи.
Начини расподеле средстава у програму кога усваја савет морају се системски пратити.
Правилником ће бити предвиђено да савет може усвојити програм реализације средстава тек
по прибављеном позитивном мишљењу Агенције. Савет ће имати обавезу да сачини програм и
да га достави Агенцији до тачно назначеног рока, како би Агенција могла да прати активности
савета у току године. У суштини, савет неће моћи да проследи већу на усвајање програм који
нема позитивно мишљење Агенције. Ово ће такође омогућити да савет не усваја исту
расподелу средстава из године у годину.
У делу који се односи на организацију и спровођење послова из надлежности савета,
најзначајнија новина биће увођење обавезе по којој ће савет морати да има секретара.
Секретар савета ће бити лице које обавља и извршава све административне и организацијске
послове из надлежности савета. Управо због тога, правилником ће бити дефинисани послови
секретара. Имајући у виду да постоје средства за финансирање рада савета, ова средства се
могу искористити за ангажовање стручног лица које ће обављати послове секретара савета.
Секретар савета ће у највећој мери комуницирати са Агенцијом и другим субјектима приликом
спровођења активности за унапређење безбедности саобраћаја. Ова пракса присутна је у
великом броју држава (SUPREME, 2007).
У делу који се односи на праћење и извештавање о раду савета биће предложено увођење
неколико кључних новина. Као прво, савети ће имати обавезу да једном годишње доставе
извештај Агенцији о реализованим активностима за претходну годину. Скуп података који ће
се достављати у извештају биће дефинисан у прилогу правилника. Поред тога, биће
дефинисани и рокови за достављање извештаја. Савети који не доставе извештај за претходну
годину неће моћи да добију позитивно мишљење Агенције на програм реализације средстава
за следећу годину. Локалне самоуправе ће такође имати обавезу да у случају промене чланова
савета, у року од месец дана доставе Агенцији податке о новим члановима савета.
Све евиденције из надлежности рада савета биће прописане у прилогу правилника. Редовним
ажурирањем ових евиденција, значајно ће се допринети квалитетном праћењу стања
безбедности саобраћаја на свим нивоима. Поред тога, део скупа података из надлежности
савета биће експортован у Јединствену базу података од значаја за безбедност саобраћаја коју
води Агенција. Ово ће омогућити свим заинтересованим лицама да имају контакте о
члановима савета и значајно ће допринети размени искуства, праксе и стручних знања из
области безбедности саобраћаја.
У предлогу ће бити дефинисано да Агенција доставља Телу за координацију безбедности
саобраћаја сумирани извештај о раду свих локалних самоуправа за претходну годину. У вези с
тим, Агенција ће водити одговарајући Регистар чији ће садржај бити прописан у прилогу
правилника.
Посебно, савети ће имати обавезу да коначне нацрте Стратегије и Акционог плана безбедности
саобраћаја доставе Агенцији на мишљење. Ово ће омогућити да нацрти Стратегија буду
квалитетнији, а не само преписани од других локалних самоуправа. Слична пракса примењена
је у Аустралији и Новом Зеланду (Austroads, 2009).
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5. Закључна разматрања
Досадашња искуства говоре нам да се рад савета за безбедност саобраћаја у различитим
локалним самоуправама у значајној мери разликује. Са постојећим одредбама Закона,
различитим ставовима стручне и најшире друштвене јавности и коначно присутној пракси у
Републици Србији, не могу се предузити кључни кораци ка успостављању система управљања
безбедношћу саобраћаја на нивоу локалних самоуправа, па и шире.
Управо због тога, неопходно је што пре усвојити Правилник о раду тела за безбедност
саобраћаја у локалним самоуправама, како би се детаљно уредила сва питања из надлежности
савета. На овај начин, рад свих савета биће истоветан. Поред тога, рад свих савета за
безбедност саобраћаја пратиће Агенција за безбедност саобраћаја и даваће смернице за
квалитетнији и значајни рад савета. Ово ће коначно омогућити да се средства намењена за
унапређење безбедности саобраћаја усмере ка проблемима који утичу на настанак
саобраћајних незгода и на последице. Све наведено ће омогућити да се успостави систем
управљања безбедношћу саобраћаја у Републици Србији.
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SAOBRAĆAJNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE KAŽNJENIH VOZAČA
Milan Vujanić28, mr Relja Mirović29, Dalibor Pešić30, Milan Božović31

Rezime: Ovaj rad se bavi vozačima koji čine prekršaje u saobraćaju, koje je potrebno edukovati
putem dodatnih kurseva, kako bi se uklopili u sistem bezbjednih ponašanja, a one koji ne žele da
promjene svoje stavove, ponašanja u saobraćaju, odnosno ne žele da se uklope u sistem bezbjednog
ponašanja elminiše ili spriječi njihovo učešće u saobraćaju.
KLJUČNE RIJEČI: ZoBS, VOZAČI, SAOBRAĆAJNI PREKRŠAJI, KAZNENI BODOVI, OBRAZOVANJE,
VASPITANJE, STAVOVI.
1. UVOD
Saobraćajni prekršaji su slučajni događaji koji najčešće nastaju kao posledica nepoštovanja
saobraćajnih propisa učesnika u saobraćaju i predstavljaju ozbiljan problem u sistemu bezbjednosti
saobraćaja. Među učesnicima u saobraćaju najčešći prekršioci su vozači motornih vozila različitih
profila. Njihovo ponašanje је izuzetan društveno opasan, a naučno kompleksan problem za čije
rješavanje јоš uvijek ne postoje adekvatne metode, jer praktična iskustva ukazuju da se rješavanje
ovog problema ne postiže na pravi način primjenom kaznenih mjera zbog njihovog prevashodno
represivnog karaktera. Višebrojna istraživanja su ukazala da kaznena politika u saobraćaju treba,
osim represije, da ima i preventivni karakter, ali i vaspitni uticaj na kažnjene vozače, kojima treba
pružti mogućnost rehabilitacije sa ciljno promjenjenim stavovima i ponašanjem.
Jedan od funkcionalnih ciljeva sistemskog kažnjavanja vozača u saobraćaju je da se vozači, којi
nepoštuju propise iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima kategorišu kao
nebezbjedni vozači ili agresivni i da se u postupanju sa takvim vozačima primjene metode
unapređenja njihovog ponašanja. Zbog toga je danas aktuelan problem „PROMJENE STAVOVA“
unapređenja ponašanja vozača i determinisanje metoda saobraćajnog obrazovanja i revaspitanja
kažnjenih vozača.
Jedan broj vozača često pravi prekršaje u saobraćaju. Uzroci prekršaja sigurno su različiti. Detaljne
analize saobraćajnih prekršaja mogu korisno poslužiti za selekciju vozača kojima je potrebno
dopunsko saobraćajno obrazovanje, kao i za preduzimanje drugih mjera u saobraćaju.
Prije sprovođenja programa za promjenu stavova vozača neophodno je analizirati prekršaje koje
prave vozači, ali i uzroke zbog kojih vozači prave prekršaje. Nakon toga, cilj je stručno izdvojiti grupe
vozača koji učestvuju u saobraćaju sa različitim uspijehom, odnosno sa različitim brojem učinjenih
prekršaja. Na izdvojene grupe vozača potrebno je djelovati različitim i odgovarajućim akcijama u cilju
promjene stavova vozača.
2. NAČINI POBOLJŠANJA PONAŠANJA VOZAČA
Mogu se izdvojiti četiri grupe vozača za koje postoje odgovarajući ciljevi uticaja na njih:

28
29

Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Katedra za bezbednost saobraćaja, Beograd, vujanic@mail.com

Republička uprava za inspekcijske poslove, Banja Luka, r.mirovic@inspektorat.vladars.net

30

Saobraćajni fakultet, Katedra za bezbjednost saobraćaja
i drumska vozila, Beograd,
d.pesic@sf.bg.ac.rs
31
Vlada Republike Srbije, Ministarstvo saobraćaja, sektor za puteve i bezbednost saobraćaja,
bozovicmilan@yahoo.com

76

1. podržati i podsticati najveći procenat vozača, koji voze bezbjedno, da nastave da se
bezbjedno ponašaju u saobraćaju,
2. podržati malu grupu vozača, koji povremeno i rijetko čine ozbiljne saobraćajne prekršaje, da
shvate svoju odgovornost, unaprede svoje ponašanje i u budućnosti ne čine ozbiljne
prekršaje,
3. pažljivo i stručno izdvojiti malu grupu vozača, koji čine veliki broj prekršaja i organizovano
pružiti stručnu i drugu pomoć u cilju promjene stavova i ponašanja ovih vozača u saobraćaju,
4. stručno i pažljivo izdvojiti vozače koji ponavljaju najteže saobraćajne prekršaje, a ne pristaju
na promjene svog stava i ponašanja i ukloniti ih iz saobraćaja privremeno ili trajno.
Prema grupama vozača na koje je potrebno djelovati moguće je definisati ciljeve i načine djelovanja
usmjerene na promjenu stavova vozača, a to su:
1. a) podsticati vozače koji posjeduju znanje i imaju formirane pravilne stavove o
bezbjednom ponašanju da nastave da se bezbjedno ponašaju u saobraćaju i
b) formrati i učvrstiti stavove za bezbjedno ponašanje vozačima čije bezbjedno
ponašanje je rezultat represivnih mjera.
Za realizaciju ovih ciljeva neophodno je:
-

sprovesti i sprovoditi odgovarajuće kampanje,
primjena kaznenih bodova, kao fakor održavanja dobrog vozačkog dosijea,
povlasticama za osiguranje vozila stimulisati bezbjedne vozače.

2. formirati i učvrstiti stavove za bezbjedno ponašanje vozačima koji povremeno i
rijetko prave prekršaje i razviti stavove, poboljšati znanje i unaprediti stavove za
bezbjedno ponašanje u saobraćaju.
Za realizaciju ovih ciljeva neophodno je:
-

-

sistemom kaznenih bodova, paralelno sa pohađanjem odgovarajučih seminara ili
kurseva za vaspitanje i obrazovanje, promjeniti stavove i ponašanje vozača u
saobraćaju,
sprovoditi odgovarajuće kampanje,
sistemom osiguranja podsticati bezbjedno učestvovanje vozača u saobraćaju.

djelovati na vozače koji često prave teške saobraćajne prekršaje pružanjem stručne
pomooći u cilju shvatanja rizika u saobraćaju, razvijanja znanja, stavova i promjene ponašanja ka
bezbjednom učešću u saobraćaju.
Za realizaciju ovih ciljeva neophodno je:
- sistemom kaznenih bodova, koji upravo ima najviše uticaja na ovu grupu vozača, kroz
različite seminare, razgovore, oduzimanje vozačke dozvole, kurseve, ponavljanje testova i
druge aukcije djelovati na poboljšanje vozača,
sistemom osiguranja urediti visoke premije osiguranja za ovu grupu vozača u
cilju destimulisanja nebezbjednog ponašanja.
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4. uočiti i stručno izdvojiti jako malu grupu vozača koji često prave teške prekršaje
i te vozače koji nemaju namjeru da promjene stavove i ponašanja isključiti iz
saobraćaja.
ZoOBS 12 , kojim je propisano preuređenje i unapređenje bezbjednosti saobraćaja, a u skladu sa
propisima i standardima zemalja EU, takođe predstavlja akciju BiH usmjerenu ka unapređenju
bezbjednosti saobraćaja i poboljšanju ponašanja vozača između ostalog. Sprovođenje programa za
poboljšanje ponašanja vozača dalo bi očekivane pozitivne rezultate, te je neophodno analizirati
prekršaje koje vozači prave i uzroke zbog kojih vozači prave prekršaje, a zatim stručno izdvojiti grupe
vozača koji sa različitim uspjehom učestvuju u saobraćaju i na njih djelovati različitim akcijama.
Da bi program za poboljšanje ponašanja vozača uopšte funkcionisao, neophodno je da se ostvare
sledeće pretpostavke:
-

promjeni smisao vozačke dozvole,
uspostavi odgovarajuća organizacije poslova,
stručno planira sistem prinude,
stručno planira i vodi dugotrajna kampanje,
zakonska podrška postupcima za unapređenje ponašanja vozača,
sistem kaznenih bodova,
dobra i ažurna baze podataka i
podrška državnih organa.

Stvaranjem osnova za uvođenje i sprovođenje programa za poboljšanje ponašanja vozača,
neophodno je definisati najznačajnije mjere i postupke za poboljšanje ponašanja vozača. Poboljšanje
ponašanja vozača predstavlja sistem mjera i aktivnosti koji obezbjeđuje da se svaki vozač uklopi u
šablon civilizovanog ponašanja na putevima i tako unapredi bezbjednost saobraćaja. Najčešće se
primjenjuju sledeće aktivnosti:
-

savjetodavna ili upozoravajuća pisma,
lični (pojedinačni) razgovori,
grupni sastanci i razgovori,
razgovor sa psihologom (psihološko posmatranje),
detaljnije ispitivanje stavova i ponašanja vozača (istraga vozača),
upućivanje na detaljan ljekarski pregled (psihofizičko i psihološko testiranje vozača),
kursevi (za korekciju vožnje, defanzivne vožnje, za prevenciju prekršaja i za prevenciju
nezgode),
ponavljanje nekog dijela (praktičan ili teorijski) ili cjelog vozačkog ispita,
upućivanje vozača na poseban vozački ispit,
ograničavanje, privremeno oduzimanje i ukidanje vozačke dozvole i
oduzimanje vozila.

Krajnji cilj poboljšanja ponašanja vozača je osiguranje bezbjedne vožnje onih koji su već dobili
vozačke dozvole, kao i ostalih osoba, učesnika u saobraćaju, na putevima. U tom smislu u programu
poboljšanja ponašanja vozača u saobraćaju postavljaju se sledeća četiri zadatka:
-

Poboljšanje stavova, tehnike i vještina vozača koji su, usljed saobraćajnih prekršaja i/ili
umješanosti u saobraćajne nezgode, prepoznati kao rizični na putevima i jačanje volje ovih
vozača da izgrade bolju vozačku praksu.
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-

Utvrđivanje da li je problem vozača u vezi sa vožnjom posljedica fizičkih i mentalnih smetnji,
određivanje stepena smetnji i načina na koji utiču na bezbjedno upravljanje vozilom.
Primjena odgovarajućih ograničenja za vozače sa određenim psihičkim smetnjama koje ih
sprečavaju da se bezbjedno ponašaju.
Sklanjanje sa puteva nebezbjednih, nekompetetnih i fizički ili mentalno nepoželjnih vozača
sistemom onemogućavanja da im se izdaju vozačke dozvole, oduzimanje vozačkih privilegija
ili ograničenjem vozačkih privilegija.

-

3. SISTEM KAZNENIH BODOVA

Sistemi kaznenih bodova je usmjeren ka vozačima koji čine prekršaje u saobraćaju. Sistem bodovanja
je objektivan način koji primjenjuju izdavači vozačkih dozvola radi identifikovanja vozača koji trebaju
da poboljšaju svoju vožnju. On koristi brojčane vrijednosti za razne vrste saobraćajnih prekršaja,
nezgoda, policijskih upozorenja itd.
Bodovi, određeni za razne prekršaje, evidentiraju se u dosije vozača, kako bi omogućili brzu
identifikaciju vozača koji razvijaju jedan negativan zapisnik, tako da se može odmah preduzeti
korektivna mjera. Kada sabiranjem bodovi dostignu određen broj, tada se preduzimaju mjere
upućivanja na provjeru znanja iz teoretskog dijela ispita, privremeno oduzimanje vozačke dozvole.
Međutim, sistemi vrlo često u većini zemalja omogućuju da uz pomoć rehabilitacionih programa
vozač smanji određeni broj bodova u svom dosijeu, ili pak doda, u zavisnosti od sistema kaznenih
bodova. Sistem kaznenih bodova je zastupljen u skoro svim evropskim zemljama i pokazao se u
dosadašnjoj praksi kao vrlo popularan u javnosti. Javnost je uvidjela da se prema prekršiocima u
saobraćaju ovim sistemom strožije postupa, a pogotovo prema prekršiocima koji često prave teže
prekršaje u saobraćaju.
Sistem kaznenih bodova u svijetu i Evropi su vrlo slični po svom konceptu. Razlikuju se po tome da li
se kazneni bodovi dobijaju ili oduzimaju i koliki je limit, odnosno granica za oduzimanje vozačke
dozvole, ali i koliko su granice kaznenih bodova za ostale sankcije. Osim navedenih razlika i sličnosti,
sistemi kaznenih bodova se razlikuju i po periodu „pamćenja“ bodova, odnosno „zaboravljanja“.
Zemlje se, sa druge strane, uglavnom manje razlikuju po tome koliko određeni prekršaj vrijedi
bodova.
Iako dodjeljivnje kaznenih bodova određenih prekršaja varira zavisno od država, metod njihove
primjene ostaje sličan. Veća težina i samim tim i veći broj kaznenih bodova odnosi se na ozbiljnije
prekršaje, a manja na one koje smatraju manje ozbiljnijim. Postoje dvije glavne osobine sistema
kaznenih bodova po kojima se ti sistemi i razlikuju:
-

-

Prva je težinska razlika – dodjeljivanje različitih brojčanih vrijednosti različitim prekršajima.
Na primjer, napuštanje mjesta saobraćajne nezgode nosi 8 bodova. Drugi saobraćajni
prekršaji učinjeni za vrijeme vožnje, kao što su nepropisna vožnja unazad, skretanje ili
signalizacija iznosi 2-3 boda.
Druga bitna osobina sistema bodovanja je, da automatski, čim se postigne određen broj
bodova, za predviđen vremenski period, aktivira odgovarajući mehanizam sankcija. Zbog
ovoga, ali i zbog različite težine prekršaja, vozač koji napravi više prekršaja koji su
vrednovani sa većim brojem bodova, biće identifikovan kao problematičan vozač, prije
nego što će biti slučaj sa onim vozačima koji imaju isti broj prekršaja koji nose manje
vrijednosti kaznenih bodova.
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Kada se utvrdi prekršaj i vozaču putem odgovarajućeg mehanizma dodjeli odgovarajući broj kaznenih
bodova, taj broj bodova se upisuje u vozački dosije i neke od sledećih akcija mogu biti aktivirane:
-

dosije vozača može biti provjeren i ukoliko je broj bodova takav da ne predviđa neku akciju
vozački dosije se vraća nazad
šalje se savjetodavno upozoravajuće pismo
zahtjeva se lični intervju
može se zahtjevati klinički ili grupni rad
uslovno oslobađanje
suspenzija vozačke dozvole na odgovarajući period
provjera ispitivanjem znanja
trajno oduzimanje vozačke dozvole
zabrana polaganja
privremeno/trajno oduzimanje vozila

Neke zemlje, pored određivanja kaznenih bodova za prekršaje, omogućavaju i dobijanje bodova za
period dobre vožnje, tako da je moguće anulirati kaznene bodove i iz dosijea izbrisati sve kaznene
bodove.
7.1

3.1. SISTEM KAZNENIH BODOVA PREMA ZoOBS BiH

Osnovni smisao kaznenih bodova je praćenje ponašanja vozača i stručno izdvajanje nebezbjednih
vozača, kako bi se prema njima preduzele odgovarajuće mjere. Vozaču motornog vozila koji je
pravosnažnom sudskom odlukom kažnjen za prekršaje kažnjive po odredbama ovog Zakona koji
definišu – novčane kazne, zabrane upravljanja, oduzimanje vozačke dozvole – određuju se i kazneni
bodovi. Broj kaznenih bodova je jedan ili dva, zavisno od težine učinjenog prekršaja. Kazneni bodovi
se evidentiraju u evidenciju vozača na osnovu pravosnažne sudske odluke. U slučaju sticanja
kaznenih bodova kazna se izriče za prekršaj koji nosi veći broj kaznenih bodova.
Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog Zakona, određeno najmanje
sedam kaznenih bodova, nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvaće na predavanje o
posljedicama koje proizilaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa. Vozaču koji se ne
odazove na predavanje iz ovog stava, rješenjem će se privremeno oduzeti vozačka dozvola, dok se ne
odazove na predavanje. Žalba na rješenje o privremenom oduzimanju vozačke dozvole ne odlaže
izvršenje rješenja.
Vozaču kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenog prekršaja iz ovog zakona određeno najmanje
deset kaznenih bodova biće oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana i bit će upućen na
provjeru poznavanja saobraćajnih propisa. Vozačka dozvola oduzeta na osnovu ovog stava bit će
vraćena vozaču po isteku navedenog roka (30 dana), uz predočenje dokaza da je zadovoljio na
provjeri poznavanja saobraćajnih propisa.
Vozaču kojem je u roku od dvije uzastopne godine, zbog učinjenih prekršaja iz ovog Zakona, ponovo
bude određeno najmanje deset kaznenih bodova, bit će oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60
dana. Vozačka dozvola oduzeta na osnovu ovog stava bit će vraćena vozaču po isteku navedenog
roka (60 dana), uz predočenje da je zadovoljio poznavanje saobraćajnih propisa.
Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji. Žalba na
rješenje ne odlaže izvršenje rješenja.
Vozač koji je pozvan na predavanje i koji pristupi provjeri poznavanja saobraćajnih propisa snosi
troškove predavanja, odnosno provjere u visini koju odredi nadležni organ.
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Vozač motornog vozila koji na provjeri ne pokaže potrebno znanje može se, na svoj način, podvrći
ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere.
Ako vozač motornog vozila i poslije dvije provjere ne pokaže dovoljno znanja, ne može da pristupi
daljoj provjeri dok ne istekne dva mjeseca od dana posljednje provjere.
Kazneni bodovi za pojedinačni prekršaj brišu se iz evidencije po isteku 12 mjeseci od dana kada su
određeni, a za vozače prema kojima su izrečene mjere oduzimanja vozačke dozvole zbog propisanih
razloga i upućivanja na predavanje i provjeru poznavanja saobraćajnih propisa, svi određeni kazneni
bodovi se brišu nakon što pristupi i zadovolji na provjeri poznavanja saobraćajnih propisa.
Vozač kome je odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje motornim vozilom vozač kome je
vozačka dozvola oduzeta, vozač kome je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta, kao i
vozač kome je vozačka dozvola zadržana, ne smije u saobraćaju na putu upravljati motornim vozilom
za vrijeme trajanja zabrane, odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana.
8. 4. PRIJEDLOG KURSEVA ZA UNAPREĐENJE PONAŠANJA VOZAČA
Unapređenje ponašanja vozača bazira se na tom da se negativni stavovi, saobraćajni prekršaji prema
saobraćajnim propisima i društvenoj odgovornosti u saobraćaju promjene, jer postojeći stepen
mjera za sankcionisanje (novčane kazne, isključenje iz saobraćaja i oduzimanje vozačke dozvole) nije
dovoljan za postizanje cilja. Edukacija je ta koja vrši izolaciju vozača kojima je potrebno bolje
objasniti odgovornosti koje su u vezi sa vožnjom. Unapređenje vozača putem kurseva predstavlja
jedan od načina unapređenja ponašanja vozača i dio je sistemskog djelovanja na unapređenje
ponašanja vozača. Unapređenje ponašanja vozača podrazumjeva da se svaki vozač uklopi u šablon
zakonom propisanog ponašanja na putevima. Takvim ponašanjem vozači u smislu bezbjednosti,
postaju prihvatljivi, među svim učesnicima u saobraćaju. Za vozače koji učine određen broj prekršaja
u određenom periodu, odnosno koji sakupe određen broj kaznenih bodova, jedan od načina
djelovanja na njih je edukativnim putem.
Bez obzira na stanje puteva, vozila i uticaja drugih objektivnih faktora, bezbjedno odvijanje
saobraćaja u najvećoj mjeri zavisi od čovjeka, njegovih unutrašnjih izvora ponašanja i individualne
reakcije na situacije sa kojima se susreće na putu. Psihofizičko stanje i sposobnosti čovjeka nisu samo
bitne radi izbjegavanja subjektivne greške nego i radi eventualnog ublažavanja štetnog dejstva
objektivnih faktora. Svakodnevno nastaju prekršaji zbog nepoštovanja saobraćajnih prekršaja.
Neophodno je utvrditi šta se krije iza povreda pravila i propisa. Da bi vozač pravilno vodio vozilo po
površini na kojoj se odvija saobraćaj, nije dovoljno da ima neophodno znanje iz oblasti saobraćajnih
propisa, nego treba da ih pravilno primjenjuje (poštuje) zatim da ima odgovarajuću vještinu (tehniku)
upravljanja vozilom, pravilne navike i da ima korektan odnos prema drugim učesnicima u saobraćaju,
vozilu, putu itd. Istraživanjem saobraćajnih prekršaja utvrđeno je da se čini veći broj prekršaja, da se
jedan broj prekršaja češće ponavlja (alkohol, upravljnje prije sticanja vozačke dozvole, upravljanje
tehnički neispravnim vozilom, upravljane neregistrovanim vozilom, itd.), da znatan broj saobraćajnih
nezgoda nastaje zbog neprilagođene brzine, nedozvoljenih radnji vozilom u saobraćaju,
nepoštovanja prvenstva prolaza, nedržanja odstojanja tokom vožnje, uticaja alkohola i opojnih
sredstava, nepropisnog preticanja, mimoilaženja itd., od jedne grupe rizičnih vozača. Ovu grupu
vozača bi uz adekvatne programe trebalo unaprediti i približiti grupi bezbjednih vozača.
8.1

4.1. PROGRAMI KURSEVA ZA UNAPREĐENJE PONAŠANJA VOZAČA

U razvijenim zemljama, a posebno u zemljama EU neprekidno se analiziraju efekti pojedinih mjera za
unapređenje ponašanja vozača u saobraćaju, a takođe se razvijaju i metode usmjerene ka vozačima
koji su skloni nebezbjednom ponašanju. U tim zemljama je primjenjen niz aktivnosti i propisan
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sistem mjera za formiranje stavova, širenje znanja i unapređenje ponašanja vozača u saobraćaju ka
bezbjednom ponašanju.U ovim zemljama se primjenjuju različite vrste programa za unapređenje
ponašanja vozača. Postoji program za korekciju vožnje, defanzivne vožnje, prevenciju saobraćajnih
nezgoda, saobraćajnih prekršaja, programi za mlade vozače itd. Programi za unapređenje ponašanja
vozača su usmjereni na specifičnu grupu prekršilaca sa ciljem davanja doprinosa unapređenju
ukupne bezbjednosti saobraćaja na putevima.
1.1.1

4.2. KURS ZA UNAPREĐENJE PONAŠANJA VOZAČA U BiH (RS)

Način organizovanja predavanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja
propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima i način provjere poznavanja propisa o bezbjednosti
saobraćaja na putevima za vozače motornih vozila kojima su izdati kazneni bodovi u BiH propisano je
Pravilnikom 14 u kojem je dat Program i vrijeme trajanja kursa.
Obzirom da se radi o rizičnoj skupini vozača koji prave najveći broj prekršaja u saobraćaju, potrebno
je posvetiti posebnu pažnju njihovoj rehabilitaciji. Program obaveznih predavanja koji za cilj ima
unapređenje ponašanja vozača, treba koncipirati tako da se ne svede na puku formalnost koja će se
završiti tako što će prekršilac platiti odgovarajući iznos za pohađanje predavanja i biti samo fizički
prisutan na istim, već treba da omogući aktivnu dvosmjernu komunikaciju vozača upućenih na
predavanje i predavača tokom pohađanja kursa. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS u RS nadležno
je za poslove organizovanja i održavanja predavanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštovanja ili
nepoznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima.
Program predavanja kurseva sastavni je dio Pravilnika o načinu održavanja predavanja o
posljedicama koje proizilaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na
putevima, programu i načinu provjere poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima,
koji donešen od strane Ministra transporta i komunikacija BiH. Ovim Pravilnikom je propisan
-

Nastavni plan i program kursa unapređenja znanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja,
Način organizovanja i sprovođenja kursa unapređenja znanja iz oblasti bezbjednosti
saobraćaja,
Sadržaj i način obavljanja ispita unapređenja znanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja,
Sadržaj potvrda i uvjerenja, način i postupak njihovog izdavanja i
Način vođenja evidencija, u postupku provjere znanja vozača koji su upućeni na provjeru
znanja, shodno odredbama člana 225. ZoOBS-a.

9. 5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Najveći broj vozača poštuje saobraćajne propise, ponaša se bezbjedno u saobraćaju, odnosno vrlo
rijetko čini neke od saobraćajnih prekršaja. Ovu većinsku grupu vozača potrebno je podržati u svom
ponašanju i omogućiti im da budu još bezbjedniji. Odnosno ovu grupu vozača potrebno je zaštititi od
manje grupe vozača koji često prave saobraćajne prekršaje. Manju grupu vozača koji često čine
saobraćajne prekršaje potrebno je izdvojiti i sa njima raditi na mijenjanju njihovog ponašanja i
saobraćajne kulture, ka bezbjednijem ponašanju. One vozače koji vrlo često prave saobraćajne
prekršaje, a najčešće najteže saobraćajne prekršaje potrebno je uočiti i isključiti iz saobraćaja kao
vozače. Kaznena politika ZoOBS-a, odnosno mogućnost izricanja kaznenih bodova, dobra evidencija,
odnosno baza podataka o vozačima i saobraćajnim prekršajima, omogućavaju da se prekršioci
saobraćajnih prekršaja identifikuju, isključe iz saobraćaja kao vozači i da se na iste djeluje, kako bi se
njihovo ponašanje unapredilo, odnosno postigla veća saobraćajna zrelost, što podrazumjeva i
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mentalnu transformaciju, razvijanje „drumske svijesti“ i prilagođavanje čovjeka motornom vozilu i
saobraćaju.
Da bi se unapredilo ponašanaje vozača, mora se vozačima ukazati, kako bi shvatili da je određeno
ponašanje u saobraćaju opasno (nepoželjno). Ako neko ne zna zašto je kažnjen on želi izbjeći kaznu,
a ne mijenjati ponašanje. Od posebnog javnog i društvenog interesa je ispravljanje greški, što se
može postići doobukom, pohađanjem odgovarajućih kurseva (za korekciju vožnje, defanzivne vožnje,
za prevenciju saobraćajnih prekršaja, za prevenciju saobraćajnih nezgoda i dr.).
Unapređenje poboljšanja ponašanja kažnjenih vozača u svijetu, putem seminara, i ostalih vidova
edukativnih sadržaja, kurseva koji vozači pohađaju, u zadnjih par decenija funkcioniše. Različiti su
načini unapređenja kažnjenih vozača, ali u najvećem broju država razvijen je jedan vid edukativnih
sadržaja, mada su neke zemlje otišle i korak dalje te primjenjuju i posebne edukativne sdaržaje, koji
se najčešće odnose na vozače koji upravljaju vozilom pod uticajem alkohola i drugih opojnih
sredstava. U nekim zemljama pohađanje edukativnih sadržaja je dobrovoljno, dok je u nekim
zemljama obavezno, a u oba slučaja omogućeno je smanjenje kaznenih bodova u evidenciji vozača
pohađanjem ovih edukativnih sadržaja.
Osim obaveznog pohađanja kursa vozači koji su učinili određen broj prekršaja, moraju da izdvoje
određeno vrijeme i sumu novca, kao i da polažu test na kraju kursa, kako bi ponovo mogli upravljati
vozilom.
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ИСКУСТВА РЕПУБЛИКЕ ЊЕМАЧКЕ У ПРИМЈЕНИ КАЗНЕНИХ БОДОВА

Жељко Вукомановић32

Резиме: МПУ (Medizinisch-psychologischen Untersuchung), обухвата низ поступака којe je неопходнo да
возач испуни, који је остао без права на управаљање моторним возилима, како би поново стекао право
на управљање моторним возилима. Ти поступци обухватају комплетну процедуру од момента када се
возачу изриче мјера забране управљања моторним возилом коју одреди надлежни суд, затим до
подношења захтјева у саобраћајну службу за поново стицање права на управљање, поступке
саобраћајне службе по пријему захтјева, избор саобраћајног терапеута који ће извршити припрему
кандидата за полагање МПУ теста и полагање МПУ теста пред надлежном институцијом која је
акредитована од „BAST” - Министарство саобраћаја Савезне Републике Њемачке.

Кључне ријечи: МПУ тест, казнени бодови, саобраћајни прекршаји, кривична дјела, евидентирање, возачка
дозвола, медицински преглед, психолошки преглед, тест реакције, саобраћајни терапеут, алкохол, дрога и опојна
средства. агресивност.

I. УВОД
МПУ (медицинско – психолошки преглед или у народу познат под погрдним називом „idioten
test“) постоји СР Њемачкој од 1954. године и најједноставније речено, овај тест представља
процјену кандидатове способности за управљање моторним возилима.
Према званичним подацима, данас у Њемачкој 50 милиона становника посједује возачку
дозволу, а просјечно у току једне године око 100.000 возача мора да уради МПУ тест. Ипак,
када се погледају табеле са показатељима од 2003. године евидентно је да је тај број из године
у годину мањи.

32

Саобраћајни терапеут, „ASA Hamburg, Deutschland“;
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Графикон број 1: Број МПУ тестова од 2003. до 2012.године

Најчешћи разлози због којих су возачи морали да раде МПУ тестове јесте алкохол, дроге па тек
онда саобраћајни прекршаји (табела 1).

Табела 1. Подаци за период од 2009. до 2012.године:

Разлог

2009

2010

2011

2012

2011/12
упоређено

Физички и психички недостатак

304

286

266

263

-1,10%

Саобраћајни прекршај

13.975

13.461

13.771

13.542

-1,70%

Кривична дјела у комбинацији са
алкохолом

7.892

7.758

7.561

6.544

-13,50%

Кривична дела

3.920

3.809

3.793

3.596

-5,20%

Алкохол: једанпут

31.620

29.114

27.735

26.791

-3,40%

Алкохол: више пута

18.088

16.944

16.300

14.882

-8,70%

Дрога и други медикаменти

15.536

15.495

15.430

15.174

-1,70%

Извор: Министарство саобраћаја 07/2013
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Према подацима из наведене табеле евидентно је да од 50 милиона возача, мање од 1% мора
да ради МПУ тест на основу изречених казнених бодова. Од свих урађених МПУ тестова, чак
44,5 % је због управљања возилима у саобраћају под дејством алкохола.

Series1
Саобраћајни
прекршаји
(искључиво
алкохол као
узрок)
28.00%
28%

Series1
Алкохол:
Поновљени
прекршаји
16.00%
16%

Series1
Други узроци
11.00%
11%

Series1
Физички
недостаци
0.50%
Series1
-1%
Дрога и
друга
опојна
средства
21%
21%
Series1
Саобраћајн
прекршаји
(искључујућ
алкохол ка
узорак)
16.50%
17%

Series1
Саобраћајна и
кривична дјела
7.00%
7%
Графикон број 1: Разлог МПУ тестова од 2009. до 2012.године

Наравно, начини рада са кандидатима давне 1954.године и данас се знатно разликују, а
нарочито због великог напретка медицине и метода у медицини које се користе како би се
утрдило обим и количина кориштења алкохола или дрога и опојних средстава посматраног
кандидата.
Тако нпр. до 2008. године, утврђивање обима и количине алкохола посматраног кандидата
било је могуће само кориштењем медицинских података који су добијени контролом јетре, а
данас се анализом власи косе могу добити веома тачни подаци о обиму и количини
конзумираног алкохола у протекла три мјесеца.
Данашње методе утврђивања конзумирања дрога или опојних средстава могуће је утврдити
анализом власи косе за протекли период, а који је могуће одредити дужином косе
посматраног кандидата, (нпр. дужина косе од 12 cm даје веома тачне податке о количини
конзумирание дроге и опојних средстава као и о конзумираним количинама за протеклу
годину дана, тј. 1 cm = 1 мјесец).
Поред медицинског прегледа, веома је важан психолошки преглед, који се првенствено
заснива на опредељености посматраног кандидата да испуни потребне критерије како би
поново остварио право на управљање моторним возилима.
Послови саобраћајног терапута представљају психолошку обраду личности возача који је
усљед чињења саобраћајних прекршаја, кривичних дјела и нарушавања јавног реда и мира
изгубио право на управљање моторним возилима, увид у досије посматраног кандидата који
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се води за свакога возача у саобраћајним службама у Њемачкој на основу којег упознаје
кандидата са могућностима успјешне припреме и полагања МПУ теста.
2. КАЗНЕНИ БОДОВИ
Према важећем законодавству у СР Њемачкој, возачу којем се изрекне 8 казнених бодова,
саобраћајна служба код које се возач води у евиденцији, упућује опомену, са информацијом
да се укупан број казнених бодова може смањити за 2-4 бода уколико исти приступи
семинару које организују ауто школе, а који представља инетрактивно учешће у групама гдје
се обрађују теме о саобраћајним прописима и поступцима возача у појединим ситуацијама.
(од 8 до 13 бодова присуство семинару је на добровољној бази).
Када је збир бодова 14, саобраћајна служба код које се возач води у евиденцији, доставља
возачу обавијест да у року од 30 дана мора да присуствује семинару у ауто школи, а чије
присуство саобраћајној служби потврђује ауто школа, а ако у датом року не присуствује
семинару, надлежна саобраћајна служба уноси податке у базу података и доставља позив да
наведени возач достави своју возачку дозволу у саобраћајну службу и од тога дана нема право
да управља било којим моторним возилом. Право на поновно управљање моторним возилима
стиће онога дана када успјешно заврши предвиђени семинар.
Онај возач којем се изрекне 18 или више казнених бодова аутоматски губи право на
управљање моторним возилима у трајању од 6 мјесеци, а након тога мора да ради МПУ тест. У
Њемачкој се за сваки учињени прекршај одређује онолико бодова колико је то законом
предвиђено, односно сви казнени бодови се сабирају и евидентирају. Захтјев за полагање
МПУ теста возач има право да поднесе три мејсеца прије истека забране управљања.
3. САОБРАЋАЈНИ ПРЕКРШАЈИ ЗА КОЈЕ СУ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРИЦАЊА КАЗНЕНИХ БОДОВА
Према важећим законима у СР Њемачкој за прекршаје у саобраћају возачима се морају
изрећи од 1 – 4 казнена бода ако:
- користи мобилни телефон супротно одредбама закона,
- прекорачи дозвољену брзину (у насељу или ван насеља) за више од 20 km/h, (ако је
прекорачење веће од 30 km/h у насељу возачу се изриче заштитна мјера забрана
управљања свим моторним возилима у трајању од мјесец дана и 3 бода),
- утврђено присуство алкохола од 0,3 – 1,09 промила (ако је је ова количина утврђена и у
претходном периоду одмах се одузима возачка дозвола а возач мора да приступи МПУ
тесту),
- ако возач не поштује свјетлосно сигналне уређаје на путу и прође на црвено свјетло у
периоду који је мањи од 1 секунде, (3 бода), а више од 1 секеунде (4 бода и заштитна
мјера забрана управљања свим моторним возилима у трајању од мјесец дана).
Казнени бодови који се одреде возачима за наведене и неке друге мање саобраћајне
прекршаје остају у бази података двије године, а ако исти у периоду од двије године учини
само још један прекршај, збир свих бодова у бази података остаје активан још двије године,
односно казнени бодови се сабирају.
4. НАРУШАВАЊЕ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА И ИЗРИЦАЊЕ КАЗНЕНИХ БОДОВА
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Према законодавству СР Њемачке, сви прекршаји против јавног реда и мира уствари
представљају облике кривичних дјела и за које је обавезно и изрицање казнених бодова, а у
појединим случајевима суд може и да одреди и заштитну мјеру забране управљања моторним
возилима у одређеном периоду (нпр. за увреду или псовање се изрекне 5 казнених бодова,
који се у базама података воде 5 година).
Ако приликом нарушавања јавног реда и мира наступе повреде по друго лице (нпр. туча или
физички напад на другога), суд може да изрекне заштитну мјеру забране управљања
моторним возилима у трајању од једне године, а три мјесеца прије истека тога периода може
саобраћајној служби да поднесе захтјев за полагање МПУ теста. И у овом случају број казнених
бодова је 5, а период који се води у евиденцији је 5 година.
5. КРИВИЧНА ДЈЕЛА У САОБРАЋАЈУ
Обиљежја кривичних дјела, према важећим законским прописима у СР Њемачкој, имају и
следеће:
- Управљање у саобраћају под дејством алкохола за утврђене количине од 1,10 и више
промила;
- Управљање у саобраћају под дејством дрога, опојних средстава или лијекова на којима
је означено да се не смију узимати прије и за вријеме вожње,
- Управљање прије стицања права на управаљање или допуштање другом лицу, које нема
право на управљање моторним возилом;
- Управљање возилом које нема важећу полису обавезног ауто-осигурања;
- Непружање прве помоћи повријеђеним у саобраћајним незгодама или напуштања лица
мјеста саобраћајне незгоде,
- Радње возилом у саобраћају које другог возача доведу у опасну ситуацију (недржање
потребног одстојања, наизмјенично паљење кратких и дугих свјетала, угрожавање
безбједности других учесника,...).
За наведена кривична дјела законодавац је предвидио да у овим случајевима само суд може
да поступа и за иста је обавезно одређивање 6 или 7 казнених бодова. Суд може да одреди и
заштитну мјеру забране управљања моторним возилима у одређеном периоду, а за оне
возаче којима је утврђено присуство алкохола (за количине веће од 1,6 промила или ако је у
претходном периоду утврђена било која количина алкохола), или дрога и опојних средставa и
обавезно је приступање МПУ тесту.
5.1. Семинар за возаче којима је одређено од 7 до 13 казнених бодова
Овај семинар је на добровољној бази, по обавјештењу од саобраћајне службе возачу се
оставља на слободну вољу да приступи семинару и на тај смањи број евидентираних казнених
бодова. То смањење је условљено са бројем бодова, па тако возач којем је одређено 8
казнених бодова, након одслушаног семинара смањиће му се број евидентираних бодова за 4
казнена бода, а ако је возачу одређено од 9 до 13 казнених бодова, тада се након одслушаног
семинара може смањити само за 2 казнена бода.
Сам семинар обухвата обавезно присуство на настави која траје три седмице, подијељену у 16
наставних часова, и 1 наставни час практичне вожње са инструктором. Минималан број
полазника је 6, а максималан 12 кандидата.
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Наставу и предавања на овом семинару одржавају само лиценцирани (акредитовани)
инструктори ауто школа.
Трошкови овог семинара су око 450 евра, што зависи од покрајине у којој се исти одржава. ( у
Хамбургу трошкови овог семинара су 450 евра).

5.2. Семинар за возаче којима је одређено од 14 до 17 казнених бодова
Овај семинар је обавезан за све возаче који су скупили од 14 до 174 казнених бодова, а
програм је идентичан семинару за возаче који су скупили од 7 до 13 казнених бодова.
Трошкови семинара су исти, а возач који одслуша овај семинар нема никаквих могућности да
на тај начин смањи број евидентираних казнених бодова.
Једина могућност да се смањи број евидетираних казнених бодова је да возач након
одслушаног семинара додатно присуствује 3 школска часа лиценцираног (акредитованог)
саобраћајног психолога. Трошкови за ова 3 часа су око 300 евра. Када заврши ова три часа,
возачу се број евидентираних казнених бодова смањује за 2 бода.
5.3. Поступак са возачима којима је одређено 18 и више казнених бодова
Возачи којима је чињењем саобраћајних прекршаја и кривичних дјела евидентирано 18 и више
казнених бодова немају могућности да полажу одређене семинаре и на тај начин смање број
евидентираних казнених бодова. Овим возачима одмах се одузима возачка дозвола на период
који није мањи од 6 мјесеци и морају обавезно да ураде МПУ тест, како би стекли право да
поново управљају моторним возилима.
-МПУ тест –
Возачи који морају да раде МПУ тест, након истека најмање три мјесеца од дана одузимање
возачке дозволе, имају право да поднесу захтјев саобраћајној служби која возача води у
евиденцији. У прилогу овом захтјеву мора да буде и извод из кривичне евиденције, односно
евиденције у којој се може видјети да ли је подносилац захтјева учинио било које кривично
дјело (крађе, туча, насилничко понашање, нарушавање јавног реда и мира, посједовање дроге
или оружја и тежа кривична дјела), тако да саобраћајна служба може да донесе одлуку да ли
ће возач да ради један или више МПУ тестова.
Зашто је ово потребно?
Према законима у СР Њемачкој, возач који је учинио неко кривично дјело које нема везе са
саобраћајем мора да уради МПУ тест, зато што чињење кривичних дјела показује психолошке
предпоставке о ставу тога возача према позитивним законским нормама и понашањима.
Сматра се да је таква личност која показује агресивност или друге облике насилничког
понашања у слободно вријеме може да таква понашања испољи и као возач, што га чини
карактеристично неспособним возачем.
Који возачи морају да раде више МПУ тестова?
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Возачи који у саобраћају чињењем саобраћајних прекршаја укупно скупе 18 или више
казнених бодова, као и возачи који учине неко кривично дјело раде више МПУ тестова. У овим
случајевима возач ради један МПУ тест из саобраћаја и један МПУ тест из кривичних дјела.
6. САДРЖАЈ МПУ ТЕСТА
Сви МПУ тестови се састоје од 3 прегледа:
- Медицински;
- Психолошки и
- Тест реакције.
Медицински преглед представља тестирање физичких покретљивости тијела и екстремитета,
контрола координације покрета, контрола вида, слуха итд. Ако се МПУ медицински тест ради
због кориштења алкохола или дрога, тада овај тест обухвата преглед јетре (за алкохол) и урина
или власи косе (за дроге).
Да би кандидат прошао овај медицински преглед мора да има негативан налаз на кориштење
марихуане од најмање 6 мјесеци, кокаина или других синтетичких дрога од најмање годину
дана. За количине алкохола које се биле веће од 2 промила, кандидат мора да има негативан
налаз од 6 мјесеци до једне године дана.
Психолошки преглед за саобраћајне прекршаје подразумјева рад са кандидатом на
утврђивању свјесности и искрености у начину и обиму чињења прекршаја у прошлости,
схватању опасности које доноси чињења прекршаја, као и прихаватању реалности за оне
прекршаје који нису уочени и санкционисани, а које је кандидат учинио у саобраћају (према
начинима рада психолога у Њемачкој, сматра се да за један откривен саобраћајни прекршај
прекорачења дозвољене брзине није уочено и санкционисано 600 таквих прекршаја).
Тест реакције се ради на рачунару, тако да се на монитору појављују разне боје и акустични
сигнали, а кандидат мора брзим покретима руку и ногу да дјеловањем на симулаторе
постигне предвиђене норме реакције на поједине ситуације. У зависности за коју категорију
моторног возила кандидат полаже тест, одређује се минимални проценат који мора да испуни
како би успјешно положио тест (за возаче „Б“ категорије је потребно остварити минимум 16 %
теста, а за „Ц“ и „Д“ категорију 33 %). Кандидати који не постигну прописане норме, морају да
са психологом- инструктором ураде један школски час практичне вожње.
7. ТРОШКОВИ ( ЦИЈЕНА ) МПУ ТЕСТА
Ови трошкови зависе од разлога упућивања на МПУ тест као и од број обавезних МПУ тестова.
МПУ тест – лакши саобраћајни прекршаји и кривична дјела:
-

Подношење захтјева саобраћајној служби: око 200 евра;
Излазак на МПУ тест: око 360 евра;
Саобраћајна терапија: од 500 – 1500 евра ( један школски час = 100 евра);

МПУ тест – алкохол:
-

Подношење захтјева саобраћајној служби: око 200 евра;
Излазак на МПУ тест: око 420 евра;
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-

Саобраћајна терапија: од 500 – 1500 евра ( један школски час = 100 евра);
За количине преко 2 промила ( за 6 ненајављених уринских контрола) 600 евра или
4 анализе власи косе које коштају 800 евра ( једна анализа = 200 евра);

МПУ тест – дрога:
-

Подношење захтјева саобраћајној служби: око 200 евра;
Излазак на МПУ тест: око 570 евра;
Саобраћајна терапија: од 500 – 1500 евра ( један школски час = 100 евра);
За марихуану ( 6 мјесеци: 4 ненајављене уринске контроле) 400 евра или 1 анализе
власи косе (минималне дужине 6 cm) која кошта 200 евра;
За синтетичке дроге ( 12 мјесеци: 6 ненајављених уринских контрола) 600 евра или
1 анализе власи косе (минималне дужине 12 cm) која кошта 200 евра;

8. СЕМИНАР ЗА ВОЗАЧЕ ПОЧЕТНИКЕ
Возачи почетници су они возачи који су остварили право на управљање моторним возилима,
за које је одређено „пробно доба“ од двије године од дана стицања права на управљање
моторним возилима.
За ову категорију учесника у саобраћају предвиђено је, да уколико учине било који
саобраћајни прекршај за који је предвиђено изрицање казнених бодова, у „пробном добу“
обавезно приступање семинару за почетнике. Овај семинар је скоро идентичан као и
семинари за возаче који скупе од 7 до 17 казнених бодова, а трошкови су исти као и за друге
возаче.
У случају да је возач у „пробном добу“ учинио саобраћајни прекршај за који је предвиђено
изрицање казнених бодова, поред обавезног семинара, њему се „пробно доба“ продужава за
још двије године.
Ако би возач почетник након овога семинара учинио један тежи саобраћајни прекршај
(пролазак на црвено свјетло, алкохол, брзина, и сл.) или два лакша саобраћајна прекршаја (не
користи сигурносни појаса, кориштење мобилног телефона који није прилагођен употреби у
возилу и сл.), може му се одмах одузети возачка дозвола или му се остави могућност да у року
од 30 дана уради МПУ тест.
Уколико би МПУ тест био негативан, возачу се одузима возачка дозвола све док не положи
МПУ тест.
Оно што је важно напоменути јесте и то да се у СР Њемачкој бициклисти као учесници у
саобраћају третирају као и други возачи, односно да се прописи који регулишу МПУ тест
примјењују једнако и на њих. Тако нпр. возач бицикла који учини више тежих саобраћајних
прекршаја који му се евидентирају у базама података, приликом подношења захтјева за
полагање испита за управљање моторним возилима, од саобраћајне службе добија обавијест
да му није дозвољено приступање полагању испита све док успјешно не положи МПУ тест.
Према законодавству СР Њемачке, ако је у контроли саобраћаја, утврђена количина алкохола
већа од 1,6 промила возачу бицикла, који посједује возачку дозволу за управљање моторним
возилима, одузима му се возачка дозвола за све категорије које су уписане у његовој возачкој
дозволи, све док не положи МПУ тест.
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9. ПОСЛОВИ САОБРАЋАЈНОГ ТЕРАПУТА
Саобраћајни терапеут прво упознаје кандидата. Након увида у досје кандидата у саобраћајној
служби, упознаје се са психолошким профилом и тек након тих прегледа има јасну слику да ли
тај кандидат испуњава услове како би могао да положи МПУ тест. На првом часу упућује
кандидата шта је све потребно да он учини како би на крају могао успјешно положити МПУ
тест. Тада доноси одлуку да ли ће да настави да води психолошке разговоре и врши припрему
за МПУ тест.
Припреме за МПУ тест почињу када кандидат позитивно заврши медицински тест, односно
достави доказе да је испунио све захтјеве који су предвиђени у медицинском тесту.
На почетку рада са кандидатом, најважније је утврдити стварне узроке који су довели до тога
да неко конзумира алкохол, дроге или друга опојна средства, крши саобраћајне прописе,
нарушава јавни ред и мир и чини друга кривична дјела.
У овом дијелу битно је тачно утврдити спољне и унутрашње факторе, затим личне
предиспозиције које су довеле до конзумирања, временски период конзумирања алкохола и
дрога, колико је извршио прекршаја и кривичних дјела, преиспитивање његовог става о
правилима и законима, најважније животне вриједности, мотивација и сл. Тада је потребно
одредити најбољу стратегију спречавања.
По завршеном раду са кандидатом, он добија потврду којом се потврђује да је учествовао у
саобраћајним терапијама, али уз обавезан налаз и мишљење лиценцираног саобраћајног
терапеута.
10. АНТИ-АГРЕСИВНИ ТРЕНИНГ
Надлежни суд у поступку може одредити да возач који је учинио теже прекршаје или кривична
дјела (туча, наношење повреда другим лицима, пријетње оружјем, и сл.) мора да уради антиагресивни тренинг, или му се одређује казна затвора. Овај тренинг подразумјева да та особа
мора прво да напише писмо извињења особи коју је увриједио или нанио повреде. У
зависности о каквој особи се ради, овај анти-агресивни тренинг може да траје од 10 школских
часова (распоређених у мјесец дана или шест мјесеци).
У фокусу анти-агресивног тренинга је тзв. „врела столица“, која предвиђа да тренери
(лиценцирани анти-агресивни терапеути), у 20 минута провоцирају особу или кандидата да би
утврдили његову тренутну психолошку стабилност, односно импулсну контролу.
11. НОВИ НАЧИН ЕВИДЕНТИРАЊА КАЗНЕНИХ БОДОВА У СР ЊЕМАЧКОЈ
СР Њемачка донијела је потребне законске прописе како би од 2014. године промјенила начин
изрицања казнених бодова и броја бодова за поједине прекршаје или кривична дјела.
Према законским измјенама, предвиђено је да возач може да скупи максимално 8 казнених
бодова, када му се одузима возачка дозвола и изриче му се заштитна мјера забране
управњаља моторним возилима у трајању од 6 мјесеци. Законом је остављена могућност да
може поднијети захтјев и три мјесеца прије истека времена заштитне мјере, МПУ теста.
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Према овом систему, за прекршаје се одређују 1 или 2 бода (у зависности од тежине
прекршаја), а у погледу чињења кривичних дјела још увијек није донешена коначна одлука о
броју казнених бодова за чињење кривичних дјела. (према садашњим сазнањима
највјероватнијеће се одређивати 3 казнена бода).
Исто тако, још увијек није донијета коначна одлука о врстама потребних семинара и начина
организовања, мада постоје заговарања да би најбоље рјешење било заједничким
ангажовањем и радом инстриктора ауто школа и саобраћајних терапеута.

Графикон број 2: Нови начин одређивања казнених бодова

12. ЗАКЉУЧАК
Пратећи статистичке показатеље о саобраћајним незгодама и броју урађених МПУ тестова,
евидентно је да на територији СР Њемачке, МПУ тест из године у годину полаже мањи број
возача, а исто тако мање је евидентираних саобраћајних незгода, како оних са погинулим тако
и са тешким и лакшим тјелесним повредама.

Саобраћајне незгоде

Број тешко повређених
лица
Број лако повређених лица

Број лако повређених
Број лако повређених
Број лако повређених
Број лако повређених
лица, 1996, 243156лица, 2000, 242731лица, 2004, 243973лица, 2008, 237817

Број погинули лица

Број тешко/ лакше повређених лица

Број погинулих лица

Број тешко повређених
Број тешко повређених
Број тешко повређених
Број тешко повређених
лица, 1996, 55620 лица, 2000, 54597
лица, 2004, 43239 лица, 2008, 39355
Број погинулих лица,
Број погинулих лица,
Број погинулих лица,
Број погинулих лица,
Број погинулих лица,
Број погинулих лица,
1992, 3100
1996, 2510
2000, 2060
2004, 1664
2008, 1335
2012, 1043

Графикон број 3: Статистички показатељи саобраћајних незгода и посљедица
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Број тешко повређених
лица
Број лако повређених лица

Број лако повређених
лица, 1996, 28205Број лако повређених
лица, 2000, 26120

Број погинулих лица

Број лако повређених
лица, 2004, 20160
Број лако повређених
лица, 2008, 14985

Број погинули лица

Број тешко/ лакше повређених лица

Саобраћајне незгоде проузроковане алкохолом

Број тешко повређених
лица, 1996, 15348
Број тешко повређених
Број погинулих лица,
Број тешко повређених
Број погинулих лица,
лица,
2000, 12589
Број
погинулих
лица,
Број погинулих лица,
Број погинулих лица,
Број погинулих лица,
1992, 2182
лица, 2004, 10820
1996, 1467
2000, 1050
2004, 720 Број тешко
2008,повређених
510
2012, 335
лица, 2008, 7442

Графикон број 4: Учесници у саобраћајним незгодама код којих је утврђен алкохол

Знатно је смањен број број возача који у саобраћају управљају под дејством алкохола или под
утицајем дрога и других опојних средстава.
13. ЛИТЕРАТУРА
[1]

Служба за статистику.

[2]

Статистика министарства саобраћаја.
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ЛИЦЕНЦИРАЊЕ КАДРОВА ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
Зоран Алимпић, Срећко Богићевић, Нина Драгутиновић-Јовановић
Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије
Булевар Михајла Пупина 2, 11 070 Београд, Србија
zoran.alimpic@abs.gov.rs
Након доношења правилника који регулишу област лиценцирања кадрова за оспособљавање
кандидата за возаче, почетком 2013. године стекли су се сви услови да Агенција за безбедност
саобраћаја започне процес лиценцирања инструктора вожње, предавача теоријске обуке и
испитивача на возачком испиту. Процес лиценцирања поменутих кадрова је различит у
зависности од специфичности сваке од категорија. У овом тренутку, издато је преко 1 600
лиценци за инструкторе, а за разлику од процеса лиценцирања инструктора вожње који
лиценцу стичу на основу ЗОБС-ом прописаних услова и претходно стечених инструкторских
дозвола, лиценцирање предавача теоријске обуке поред испуњавања ЗОБС-ом прописаних
услова, захтева организацију и спровођења припремне наставе која траје 35 часова, као и
стручног испита за предавача теоријске обуке. До сада је процес припремне наставе прошло
преко 300 кандидата за предаваче, а лиценцу је стекло њих 80. У наредном периоду, Агенција
припрема и стручни испит за испитиваче на возачком испиту. У овом раду се износе
досадашња искуства у процесу лиценцирања инструктора, предавача и испитивача на
возачком испиту у Републици Србији.
Лиценца, инструктор, предавач теоријске обуке, испитивач, Агенција за безбедност
саобраћаја
1. Увод
У Републици Србији је, у области оспособљавања кандидата за возаче, ступање на снагу Закона
о безбедности саобраћаја на путевима – у даљем тексту: Закон („Службени гласник РС”, бр.
41/09, 53/10 и 101/11), као и подзаконских аката који ближе уређују ову област донело
значајне промене у односу на дотадашњу праксу од којих су неке од најзначајних свакако
увођење обавезне теоријске обуке и полагање теоријског испита пре започињања практичне
обуке, као и лиценцирање кадрова за оспособљавања кандидата за возаче. Послови
лиценцирања кадрова за оспособљавање кандидата за возача, у које спадају инструктори
вожње, предавачи теоријске обуке и испитивачи, су Законом поверени Агенцији за безбедност
саобраћаја.
Такође, Законом су прописани услови које морају испуњавати лица која желе да добију
одговарајућу лиценцу, трајање важности лиценце од пет година и обавезу похађања семинара
унапређења знања током тих пет година и обавезе полагања испита провере знања пре
обнове лиценце.
У складу са директивом Европске комисије 2006/126 за стицање прве лиценце за инструктора
вожње предвиђено је признавање стечених права до почетка лиценцирања на овакав начин, а
Законом је прописано да се за инструктора вожње лица и даље школују у средњим
саобраћајним школама.
2. Правни оквир
Поред одредби прописаних Законом, област лиценцирања кадрова за оспособљавање
кандидата за возаче ближе је уређена са шест подзаконских аката, од којих је три донело
надлежно министарство задужено за послове саобраћаја, а три Управни одбор Агенције.
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Правилници које је донело надлежно министарство за послове саобраћаја, а којим се ближе
прописују програм и рокови одржавања семинара унапређења знања, програм и начин
полагања стручног испита и испита провере знања, као и изглед и садржај лиценце за
инструктора вожње, предавача теоријске обуке и испитивача су:




Правилник о програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита
провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за инструктора вожње;
Правилник о програмима и роковима за одржавање семинара, начину полагања
испита и изгледу и садржају дозволе (лиценце) за предавача теоријске обуке
кандидата за возаче;
Правилником о програму за полагање стручног испита за испитивача, програму и
роковима за одржавање семинара, начину полагања стручног испита и испита провере
знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача.

Управни одбор Агенције је донео следеће правилнике којим се уређују вођење регистара
издатих лиценци за инструкторе вожње, предаваче теоријске обуке и испитиваче,
организација семинара унапређења знања и спровођењеиспита:




Правилник о организацији семинара унапређења знања, спровођењу испита провере
знања и вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за инструктора вожње;
Правилником о спровођењу испита, организацији семинара унапређења знања и
вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за предавача теоријске обуке;
Правилником о спровођењу испита, организацији семинара унапређења знања и
вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за испитивача.

Након доношења подзаконских аката, пре почетка лиценцирања требало је приступити
набавци картица и створити услове за персоналиизацију лиценци, а ограничење је
представљало доношење Уредбе Владе Републике Србије о износима које плаћају лица у
процесу лиценцирања који су обухватали износе за припремене наставе за полагање стручних
испита, полагање стручних испита, израду лиценци, семинаре унапређење знања, испите
провере знања и др.
Након свих обављених припрема и стварања потребних услова Агенција је 03. јануара 2013.
године и формално почела са процесом издавања лиценци за инструкторе вожње.
3. Лиценцирање инструктора вожње
Агенција је 03. јануара 2013. године на свом сајту www.abs.gov.rs објавила све потребне
информације за добијање лиценце за инструктора вожње, што је представљао почетак
лиценцирања, а у Агенцију је од тада месечно стизало око 200 захтева за издавање лиценце за
инструктора вожње.
Од јануара до октобра 2013. године је издато 1730 лиценци за инструктора вожње, а након
почетка лиценцирања испитивача које се очекује крајем октобра 2013.године очекује се већи
број захтева за израду лиценце за инструктора вожње из разлога што је поседовање лиценце
за инструктора један од услова предвиђених Законом за добијање лиценце за испитивача.
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Слика 1. Изглед лиценце и евиденционе књижице инструктора вожње

Слика 2. Просторна расподела издатих дозвола (лиценци) за инструкторе вожње, од
јануара до октобра 2013. године
Треба напоменути да су подаци о просторној дистрибуцији издатих лиценци за инструкторе
вожње важни за планирање активности везаних за семинаре унапређења знања, као и за
сагледавање постојећег стања у погледу кадрова за оспособљавање кандидата за возаче на
сваком делу Републике Србије.
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У процесу обраде података за издавање лиценце за инструктора вожње, запослени у Агенцији
су наилазили на разне потешкоће. Један од највећих проблема везан је за недостатке у
документацији.
Неусклађеност МУП-ових база података, распад државе (од СФРЈ, СРЈ, СЦГ до Србије),
недостатак одговараћујих Уверења о положеним специјалистичким испитима за возаче инструкторе, издавање Уверења о положеним специјалистичким испитама за возаче
моторних возила-инструкторе који нису у складу са Законом, су само неки од проблема. Свака
република у оквиру СФРЈ, као и обе покрајине оспособљавале су кандидате за добијање
дозволе за возача инструктора у складу са републичким, односно покрајинским прописима. То
је довело до тога, да до 1991. године и распада СФРЈ, имамо разне парадоксе, који се
разликују од републике до републике. Нпр. у аутономној покрајини Војводини се у том
периоду у складу са покрајнским прописима у инструкторску дозволу није уписавала Е
категорија, већ су кандидате за ту категорију могли да обучавају сви они који имају основну
категорију, тако да су инструктори са овог подручја морали да докажу да су положили за
поменуту категорију.
Недостатак уверења о положеном специјалистичком испиту за возача моторних возилаинструктора решаван је тако што је инструкторима остављена могућност да доставе
фотокопије првих инструкторских дозвола са свим категоријама које су поседовали у том
тренутку.
Одређени број инструктора вожње није, у моменту стицања, имао право да стекне дозволу за
возача-инструктора за поједине категорије, али због протека времена и стицања потребних
услова, овим лицима су лиценце издаване са уписаним категоријама.
Уочена је појава да из разлога што је у Закону наведен мали броја кривичних дела за која
инструктор вожње не сме да буде осуђиван, нити да се против њега води поступак у последње
4 године. Последица је да лица која су била осуђивања или се против њих води поступак за
фалсификовање јавних исправа или због поседовања и стављања у промет наркотика
испуњавају услов за стицање лиценце за инструктора вожње. Због свега наведеног приликом
измене Закона Агенција ће предложити допуну ових одредби и проширити број дела за
кривична дела из области дела против, као из области из група против живота и тела, против
полне слободе, против привреде, из групе против здравља људи а у вези са опојним дрогама,
против правног саобраћаја, против државних органа и против службене дужности.
4. Лиценцирање предавача теоријске обуке
Предавачи теоријске обуке представљају новину у оспособљавању кандидата за возаче, а
имајући у виду ту чињеницу и уважавајући значај ових кадрова и њихове оспосбљености за
рад са кандидатима за возаче, за њих је пре полагања стручног испита предвиђено похађање
припремне наставе из пет области у трајању од 35 часова. Области које се полажу на стручном
испиту за предаваче теоријске обуке су:
1.
2.
3.
4.
5.

Саобраћајна етика;
Безбедност друмског саобраћаја,
Прописи о безбедности саобраћаја, обуци возача и полагању возачких испита;
Теорија извођења радњи возилом у саобраћају на путу;
Методика извођења теоријске обуке кандидата за возаче.
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Слика 3. Изглед лиценце и евиденционе књижице предавача
теоријске обуке
Након обављених припрема, које су подразумевале, припремање одговарајуће литературе,
одабир просторија и ангажовање лица којима је Агенција током 2011.године издала „нулте“ и
„прве“ лиценце, Агенција је од 07. априла 2013. године почела са организовањем припремних
настава за предаваче теоријске обуке, а од јула 2013.године са спровођењем стручног испита
за предавача теоријске обуке.

Слика 4. Просторна расподела предавача који су похађали припремну наставу –лево и
предавача који су положили стручни испит – десно
У 2013. години организовано је шест припремних настава коју је похађало 328 кандидата за
предаваче теоријске обуке. Од јула 2013. године организовано је седам испитних рокова, на
које је изашло преко 200 кандидата од којих је 99 положило испит, а пролазност на испитима
је била око 50%. Стручни испит се полаже из наведених пет област и има укупно 100 питања
чије решавање траје два сата, а из области Безбедност друмског саобраћаја део испита
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представља и есејско питање које се пише на рачунару и овај део испита траје сат времена.
Агенција је до октобра 2013. године издала 52 лиценце за предавача теоријске обуке.
Један од највећих проблема са којима Агенција сусрела током процеса обраде података за
предавача теоријске обуке је тумачење члана Закона који се односи на испуњавање услова у
погледу стручне спреме коју мора да испуњава кандидат за предавача теоријске обуке из
разлога што је приликом писања Закона за ове кадрове написан услов у погледу стручне
спреме у складу са старим Законом о високом образовању иако је нови био на снази већ три
године.
Најважнији циљ у овом процесу је тачно дефинисати услове које мора да испуњава кандидат
за предавача теоријске обуке (колико ESPB бодова кандидат мора да има који је факултет
завршио по ''болоњи'', а који степен мора да поседује кандидат који је завршио студије по
''старом'' програму), а приликом разматрања поднетих захтева Агенција је, уважавајући
мишљење националне комисије за Акредитацију, као и мишљење стручне јавности која је
учествовала у писању Закона прихватала сва лица која су имала одговарајућу струковну школу
саобраћајне струке друмског смера, односно другу високу школу најмање основне академске
студије друге струке уз достављање доказа о пет година рада на пословима безбедности
саобраћаја.
Као озбиљан проблем јавља се чињеница да Законом за предаваче није предвиђена обавеза
да буду некажњавани и да се против њих не води истрага, па ће приликом измена Закона
Агенција предложити уношење такве одредбе уз вођење рачуна да у овом случају важе све
примедбе које се односе на лиценцирање инструктора вожње.
5. Лиценцирање испитивача
Крајем октобра 2013.године Агенција ће организацијом првог испита за испитиваче започети
лиценцирање испитивача и издавање лиценци овим кадровима. За разлику од предавача, за
испитиваче није предвиђена реализација припремне наставе па сви који положе стручни испит
који се састоји из теоријског и практичног дела, стичу услов да добију лиценцу за испитивача.
Како би Агенција део послова везаних за лиценцирање реализовала тако да на подручју
Србије имамо довољан број лиценцираних испитивача планирана је до краја 2013. године
реализација шест теоријских испита за испитиваче, а након тога и потребан број термина за
практични испит.
Области које се полажу на стручном испиту испитиваче су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Саобраћајна етика;
Саобраћајна психологија;
Педагогија и андрагогија;
Безбедност друмског саобраћаја
Прописи о безбедности саобраћаја, обука возача и полагање возачког испита;
Возила;
Теорија извођења радњи возилом у саобраћају на путу;

Кандидати за испитивача морају испунити услов да већ поседују лиценцу за инструктора
вожње, издату од стране Агенције, и да поред услова који су прописани за инструктора вожње
ови кандидати у последње две године нису имали заштитну меру забране управљања
моторним возилом.
Иако је Законом предвиђено поседовање стручне спреме као за предаваче теоријске обуке,
код испитивача је дата олакшица тако да сви који су обављали послове испитивача на дан
ступања на снагу Закона (ступање ових одредби је везано за подзаконска аката која уређују
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оспособљавање који су ступили на снагу 25.октобра 2012.године) могу полагати стручни испит
за испитивача уколико имају најмање две године радног искуства као инструктори вожње или
испитивачи, без обзира на стручну спрему.
И код ових кадрова остаје иста примедба која је изнета код инструктора вожње, а односи се на
дела за која ова лица не смеју бити кажњавања или да се не води поступак.

Слика 5. Изглед лиценце и евиденционе књижице испитивача
6. Семинари унапређења знања за кадрове за оспсобљавање кандидата за возаче
Након издавања лиценци, инструктори вожње, предавачи теоријске обуке и испитивачи су у
обавези да присуствују семинарима унапређења знања, а Агенција је обавезна да донесе
годишњи план обавезних семинара унапређења знања ових кадрова.
Овај план мора бити у складу са областима утврђеним у Програму обавезних семинара
унапређења знања и полагања испита провере знања за инструкторе вожње, предаваче
теоријске обуке и испитиваче, а у складу са:






анализом стања безбедности саобраћаја на путевима из претходне године,
анализом обуке возача и резултата успешности кандидата за возаче моторних возила
на возачком испиту из претходне године,
новинама у домаћим и међународним прописима и стандардима у безбедности
саобраћаја,
захтевима Тела за координацију и
предлога одговорних субјеката према Националном плану из члана 12. став 2. Закона.
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Слика 6. Календар активности за 2014. годину
Програм обавезних семинара унапређења знања инструктора обухвата теме из осам области:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Саобраћајна етика;
Саобраћајна психологија;
Педагогија и андрагогија;
Безбедност друмског саобраћаја;
Прописи о безбедности саобраћаја, обука возача и полагање возачког испита;
Возила;
Теорија извођења радњи возилом у саобраћају на путевима;
Методика практичне обуке кандидата за возаче.

Неки од услова прописаних правилницима који се морају узети у обзир приликом
организовања семинара унапређења знања за инструкторе вожње су:
 семинаре треба организовати најмање два пута годишње;
 сваки семинар мора садржати најмање две области из Програма у обиму који не
прелази осам наставних часова дневно, при чему за сваку предвиђену област мора
бити планиран најмање један наставни час;
 инструктор вожње пре полагања испита провере знања, у периоду од пет година пре
обнављања дозволе (лиценце), мора присуствовати на најмање пет обавезних
семинара унапређења знања и то на начин да сваке календарске године присуствује
најмање на једном семинару унапређења знања и да присуствује најмање два пута
извођењу садржаја из сваке од осам области из Програма обавезних семинара
унапређења знања за инструктора вожње.
Теме на семинарима унапређења знања су конципиране у складу са актуелним проблемима у
безбедности саобраћаја, последицама на целокупан систем саобраћаја, могућа решења и
улога инструктора вожње у том систему.
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Инструктори вожње треба да утичу на обликовање ставова код будућих возача. То је јако тежак
процес, јер знамо да постоји стална негативна тенденција да се не поштују правила у
саобраћају, како од стране родитеља који треба да дају пример деци, преко јавних личности,
до медијских кампања које негативно утичу на обликовање ставова код будућих возача.
На овим семинарима, инструктори вожње треба да унапреде знања на који начин да својим
кандидатима објасне, између осталог и следеће:







зашто је важно поштовати правила у саобраћају и какве су последице непоштовања
истих;
значај везивања сигурносног појаса, јер већина кандидата нема представу о томе
колико је значајно да се веже појас и колика је његова улога у случају саобраћајне
незгоде;
утицај алкохола на возача приликом вожње;
шта се дешава приликом превртања аутомобила;
најчешћи узроци и последице саобраћајних незгода.

Програм обавезних семинара унапређења знања за предаваче теоријске обуке обухвата пет
области које су ова лица полагала на стручном испиту и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Саобраћајну етику;
Безбедност друмског саобраћаја,
Прописе о безбедности саобраћаја, обуци возача и полагању возачких испита;
Теорију извођења радњи возилом у саобраћају на путу;
Методику извођења теоријске обуке кандидата за возаче.

Уочљиво је, да се од пет области које чине програм обавезних семинара унапређења знања за
предаваче теоријске обуке, четири области поклапају са областима које се налазе у програму
обавезних семинара унапређења знања за инструкторе вожње. Семинаре треба организовати
на начин да се омогући да предавачи који су уједно и инструктори, имају могућност у току
календарске године заврше са својим обавезама на семинарима унапређења знања за
инструкторе вожње и посвете се активностима везаним за одбрану семинарског рада.
Неки од услова прописани правилницима који се морају узети у обзир приликом
организовања семинара унапређења знања за предаваче теоријске обуке:
 семинаре треба организовати најмање два пута у току календарске године,
 годишњи план мора садржати најмање две области из Програма обавезних семинара
унапређења знања и полагања испита провере знања за предавача теоријске обуке,
 је предавач теоријске обуке дужан да у периоду од последњих пет година пре
обнављања дозволе (лиценце), похађа садржаје из свих пет области из Програма
обавезних семинара унапређења знања и полагања испита провере знања за
предавача теоријске обуке,
 пре полагања испита провере знања предавач теоријске обуке са дозволом
(лиценцом), мора на неком од обавезних семинара припремити и изложити најмање
један семинарски рад, у периоду од последњих пет година пре обнављања дозволе
(лиценце).
Програм обавезних семинара унапређења знања испитивача обухвата девет области и то:
1. Саобраћајна етика;
2. Саобраћајна психологија;
3. Педагогија и андрагогија;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Безбедност друмског саобраћаја
Прописи о безбедности саобраћаја, обука возача и полагање возачког испита;
Возила;
Теорија извођења радњи возилом у саобраћају на путу;
Методика практичне обуке кандидата за возаче;
Методика и техника оцењивања кандидата на возачком испиту и квалитет у раду

Треба напоменути да је имајући у виду да се од осам области које чине програм обавезних
семинара унапређења знања за испитиваче поклапа са областима које се налазе у програму
обавезних семинара унапређења знања за инструкторе вожње семинаре омогућено да се
једним присуством испуне оба услова.
7. Уместо закључка
Обезбеђивање јединствене базе кадрова за оспособљавање кандидата за возаче
Веома је значајно да Агенција, у наредном периоду, формира јединствену базу података за
инструкторе вожње, предаваче теоријске обуке и испитиваче која ће олакшати читав процес
лиценцирања и издавања лиценци. Процес персонализације лиценци је у високој корелацији
са базом података, па се дешавало да у недостатку базе долази до одређених проблема и
грешки приликом персонализације. Процедуре за персонализацију су направљене, али је база
од кључног значаја за читав процес лиценцирања. База ће омогућити да се процес обраде
података обавља много лакше и брже, јер би постајала могућност детаљних прегледа, као и
повезивања различитих података и добијања потребних извештаја. Такође, постојање базе ће
помоћи у прављењу плана за наредну годину, како за процес лиценцирања, тако и за процес
организовања обавезних семинара унапређења знања.
Формирање архиве
Један од процеса са којим је Агенција започела и који ће бити завршен у наредном периоду је
формирање јединствене архиве. Паковање предмета у досијеа и сортирање по азбучном реду
олакшава процесе који се тичу допуна категорија за поједине инструкторе, као и процесе који
се очекују до 2018. године, а тичу се семинара унапређења знања и обнављања лиценце.
Испит провере знања
Након петогодишњег периода реализације семинара унапређења знања, све кадрове у
оспособљавању кандидата за возаче, пре обнављања лиценце, очекује полагање испита
провере знања. Уважавајући програме на семинарима унапређења знања, савремене токове и
трендове, евентуалне измене Закона и подзаконских аката, благовремено ће се приступити
припреми за испит провере знања који се очекује од 2018.године.
Сертификовање кадрова и њихова едукација
Уважавајући значај оспсобљавања кандидата за возаче, а самим тим и кадрова који се тиме
баве у току будућих контаката Агенција ће посебну пажњу посветити примерима најбоље
праксе. Такође, Агенција ће Организовати додатне сертификације, али и тематске радионице
уз учешће домаћих и страних стручњака, организовати одласке на скупове у земљи и
иностранству ради размене идеја и прикупљања најбоље праксе у области оспособљавања
кандидата за возаче али и унапређењу знања кадрова који се баве оспособљавањем.
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ПРОГРАМ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ВОЗАЧА КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
Нина Драгутиновић-Јовановић, Зоран Алимпић. Срећко Богићевић, Стојадин
Јовановић, Дарко Петровић
Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије
Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије
Булевар Михајла Пупина 2, 11 070 Београд, Србија
nina.dragutinovic-jovanovic@abs.gov.rs
Резиме: Након увођења система казнених поена Законом о безбедности саобраћаја на
путевима 2009. године, у Србији је по први пут успостављена европска пракса рехабилитације
возача којима је због несавесног управљања возилом и стечених казнених поена одузета
возачка дозвола., Агенција за безбедност саобраћаја је је у јуну 2012. Године одржала први
семинар унапређења знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка
дозвола. Од тада па до данас, одржано је 26 семинара, а кроз процес рехабилитације је
прошло преко 250 возача. У раду је представљен програм семинара, посебне методе рада са
малим групама, као и социо-демографски профил полазника семинара. Након више од годину
дана примене програма рехабилитације возача у Србији, идентификовани су и правци у којем
треба усмерити унапређивање процеса рехабилитације.
Кључне речи: казнени поени, рехабилитација, одузимање возачке дозволе, семинари
унапређења знања, Агенција за безбедност саобраћаја
1. ПРАВНИ ОКВИР ПРОЦЕСА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И СИСТЕМ КАЗНЕНИХ ПОЕНА
Систем казнених поена у Републици Србији је први пут уведен доношењем Закона о
безбедности саобраћаја на путевима 2009. године („Службени гласник РС”, број 41/09, број
53/10 и број 101/11). Зависно од тежине прекршаја, возачу се изриче одређени број казнених
поена, који се бришу по истеку две године од датума стицања. Евиденцију казнених поена
води Министарство унутрашњих послова од 1. новембра 2010. године.

Слика 1. Систем казнених поена
У случајевима када возач стекне 18 и више казнених поена (за возаче са пробном возачком
дозволом та граница је 9 казнених поена) поени се више не могу обрисати, већ се возачу
одузима возачка дозвола. Да би возач поново стекао право на управљање моторним возилом,
мора похађати семинар унапређења знања из области безбедности саобраћаја и положити
испит, након чега му се издаје Уверење о положеном испиту унапређења знања. Са уверењем,
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возач одлази у станицу МУП-а у којој се води у евиденцији возача и започиње поступак
враћања возачке дозволе.
Оснивањем Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије и дефинисањем активности
рада Агенције створени су предуслови за формирање система рада са возачима којима је
одузета возачка дозвола. Осим случаја када возач стекне 18 или више казнених поена, возачка
дозвола се одузима и у случaјeвима када је лице:




правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против безбедности јавног
саобраћаја, које за последицу има смрт лица,
више од једном у року од пет година правоснажно осуђен за кривично дело против
безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има тешке телесне повреде другог
лица,
више од једном у року од три године правоснажно осуђен за кривично дело против
безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има телесне повреде другог лица
или имовинску штету.

У Табели 1. приказан је број одузетих возачких дозвола од почетка увођења система казнених
поена. Ефикасност система казнених поена исказана је и повећаним бројем одузетих возачких
дозвола, у односу на тренутак ступања на снагу садашњег Закона о безбедности саобраћаја на
путевима. Овакав тренд раста се очекује и у блиској будућности, док ће, дугорочно гледано,
овај број доћи до свог максимума а потом (у пуној прихваћености система) доћи до пада на
неку средњу вредност.
Табела бр. 1 Број одузетих возачких дозвола у периоду 2010. - 2013. година
година
број
дозвола

2010

2011

2012

54

601

1635

2013
1.635*
*до августа

Укупно
3.826

На слици 2. приказана је расподела казнених поена на прекршаје који су најчешће
евидентирани. Може се уочити да је навећи број казнених поена додељен за прекршаје који
се односе на алкохол и брзину, што је и очекивано имајући у виду да су ово и прекршаји за
које се лако обезбеђују докази. Очекује са да ће број прекршаја проласка кроз црвени сигнал
на семафору бити у порасту због увођења система видео контроле, а самим тим ће се у
расподели поена повећати и број поена додељених за ову врсту прекршаја. Такође, очекује се
да прекршаји управљања возилом за време забране управљања или након одузимања возачке
дозволе буду бројнији, имајући у виду да је пооштрен законски критеријум и уведено
системско одузимање дозволе.
остало
црвено светло
14%
7%
брзина
24%
без возачке
дозволе оне
категорије
којом управља
7%

непрописно
претицање
15%

алкохол
33%

Слика 2. Расподела казнених поена на најчешће евидентиране прекршаје
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Да би лице којем је одузета возачка дозвола поново стекло право управљања моторним
возилом, мора да задовољи све услове прописане ЗОБС-ом. Возачка дозвола може бити
поново издата на захтев лица:






ако је на посебном здравственом прегледу утврђено да је способан за возача
одређених категорија моторних возила, односно скупова возила,
ако је измирио обавезу плаћања изречене новчане казне за прекршаје због којих су му
изречени казнени поени, односно ако је измирио обавезу плаћања изречене новчане
казне за кривична дела због којих му је одузета возачка дозвола, односно ако је
издржао изречену казну затвора за наведене прекршаје, односно кривична дела и
ако су извршене све мере забране управљања моторним возилом које су му изречене
ако је присуствовао обавезном семинару унапређења знања из безбедности
саобраћаја и положио испит из области унапређења знања из безбедности саобраћаја.

Као што је већ поменуто, на основу ЗОБС-а, Агенција за безбедност саобраћаја Републике
Србије је та која организује семинаре унапређења знања и организује и спроводи испит
унапређења знања из области безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка
дозвола. Све активности Агенције везане за рехабилитацију возача којима је одузета возачка
дозвола реализују се у Сектору за возаче.
Област рехабилитације возача којима је одузета возачка дозвола, осим ЗОБС-ом, ближе је
уређена и Правилником о унапређењу знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је
одузета возачка дозвола („Службени гласник РС“, број 59/2011, од 10.08.2011. год.).

Слика 3. Систем организације повратка возачке дозволе

2. СЕМИНАРИ УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
2.1 Пријављивање за семинар унапређења знања
Возач који жели да поврати возачку дозволу, пријављује се Агенцији за безбедност саобраћаја
за похађање семинара унапређења знања. Пријављивање за семинар подразумева да возач
Агенцији доставља пријаву за семинар унапређења знања са пратећом документацијом која
треба да садржи доказе: да су измирене новчане казне за начињене прекршаје, да су
извршене све мере забране управљања возилом, да су издржане казне затвора (ако су биле
изречене), да су измирени трошкови похађања семинара, као и доказ о здравственој
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способности возача за управљање моторним возилима највише категорије возила која је
возачу уписана у возачку дозволу.
Од формирања система семинара унапређења знања, Агенција има за циљ да оствари
ефикасну комуникацију са возачима којима је одузета возачка дозвола. Искуством и радом са
овом специфичном групом учесника у саобраћају, као и сталном евалуацијом процеса,
препознати су фактори који отежавају поједине сегменте процеса рехабилитације. Иако је
Агенција носилац овог процеса, у његовој реализацији активирани су и други друштвени
субјекти чије ангажовање и рад утичу на ефикасност процеса.
Први контакт и информације о систему кроз који мора да "прође" возач којем је одузета
возачка дозвола, возач добија путем интернета или путем телефонског разговора са
службеницима Агенције. У овој фази развоја и унапређења процеса рехабилитације неопходно
је активније учешће других субјеката укључених у овај процес, као што су Министарство
унутрашњих послова, судови и здравствене институције. Свака од карика у ланцу одузимања и
повраћаја права на управљање возилом, треба да буде спремна да пружи сервисне
информације везане за овај процес. Овакав приступ повећао би ефикасност процеса
рехабилитације и скратило време прикупљања неопходне документације.
Након провере садржаја и валидности поднете документације, Агенција обавештава
кандидата телефонским, односно писаним путем да ли му је прихваћена пријава или је
потребна допуна документације. На овај начин, комуникација између Агенције и возача којем
је одузета возачка дозвола се своди на минимум два контаката (телефонским или писменим
путем) од пријаве до приступања семинару унапређења знања.
На жалост, комуникација са возачима којима је одузета возачка дозвола често није ефикасна
имајући у виду профил возача којима је одузета возачка дозвола (ниже образовање, не познавање
процедуре, склоност да се процедуре и правила не поштују, и слично). Најчешћи је случај да свака
формална комуникација са овом групом наилази на потешкоће. Возачи којима је одузета дозвола
приликом пријаве често имају техничких потешкоћа као што су поседовање и коришћење
интернета и компјутера, а примећене су и потешкоће у комуникацији са другим надлежним
установама које издају уверења и потврде неопходне за пријаву на семинар унапређења знања.
2.2 Временски и просторни план одржавања семинара
Време и место одржавања семинара, Агенција за безбедност саобраћаја објављује на својој
веб страници. План реализације семинара за унапређење знања јавно је доступан како би сви
заинтересовани имали увид и могућност да се благовремено пријаве за похађање. На овај
начин је омогућено свим полазницима да унапред планирају своје активности и прилагоде
време обавезама које подразумева похађање семинара унапређења знања.
Сви кандидати (који испуњавају формалне услове) заинтересовани за предложену локацију, могу
се пријавити Агенцији у предвиђеном року (најкасније седам дана пре почетка семинара). Уколико
се за предложену локацију пријави минимум шест полазника локација се потврђује, прецизирају
се место и време семинара и пријављени кандидати се обавештавају о почетку семинара.
Такође, уколико се за неки од градова који није тренутно у понуди пријави довољан број
кандидата, семинар се организује и у тим местима. На овај начин број и локација семинара
унапређења знања за возаче којима је одузета возачка дозвола одређује се на основу захтева
крајњих корисника.
2.3 Програм и методологија рада на семинарима унапређења знања
Програм семинара за возаче којима је одузета возачка дозвола траје најмање 40 часова на
којима се обрађују теме које обухватају најчешће радње, прекршаје и грешке које полазници
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чине у саобраћају. Сви полазници су обавезни да у пуном обиму и садржају присуствују
семинару, након чега стичу услов да полажу испит провере знања.
Програм обухвата три области:
 Узроци и последице понашања која су довела до одузимања возачке дозволе у трајању од
најмање девет радионичарских часова на којима се разговара о разлозима одузимања
возачке дозволе, размењују искуства кроз дискусију полазника о узроцима и последицама
саобраћајних незгода и ризицима, о искуствима са вожњом под утицајем алкохола и
опојних средстава, бесу и агресији и другим слабостима уоченим у свом понашању,
 Прописи о безбедности саобраћаја на путевима у трајању од најмање петнаест наставних
часова, на којима се обнављају знања о правилима саобраћаја, а посебан се акценат
ставља и на прописе који су се изменили у односу на време када су возачи полагали
возачки испит и
 Значај и начини безбедног понашања возача у саобраћају на путевима, у трајању од
најмање шеснаест наставних часова посвећени опасностима које настају због непрописног
предузимања радњи у саобраћају, утицају недовољног знања и вештина возача у
извођењу појединих радњи возилом на безбедну вожњу, значају психофизичких
способности за безбедно управљање моторним возилима, утицају конзумирања
алкохола, лекова, дроге и других психоактивних супстанци на безбедност саобраћаја,
утицају пута и путне околине, негативним ефектима агресије, беса и насилничке вожње,
односима хуманости и солидарности према другим учесницима у саобраћају;
У циљу постизања високо квалитетних стандарда програма рехабилитације возача којима је
одузета возачка дозвола, у креирању програма и начина рада на семинарима, примењена су
савремена светска сазнања и искуства о факторима ефикасности рехабилитационих програма
за возаче (Bartl et al. 2002; SUPREME, 2007.) Агенција за безбедност саобраћаја Републике
Србије је у садржај поменутог Правилника који ближе регулише процес рехабилитације
уградила примере најбоље праксе програма рехабилитације возача у Европи, како би се на
семинарима унапређења знања примењивали принципи и методе рада које ће осигурати
ефикасност програма и његов позитиван ефекат на понашање возача којима је одузета возачка
дозвола, а самим тим, и генерално на безбедност саобраћаја.
Методе које се примењују на семинарима су пре свега методе личне саморефлексије
(самопосматрања) и методе дискусије, а мање методе подучавања и презентирања готових
сазнања, јер рехабилитациони програм мора да садржи како едукативне, тако и психотерапијске елементе.
Досадашња искуства показују да ефикасан програм рехабилитације подразумева да тренери
на семинарима морају бити едуковани за рад са проблематичним полазницима, полазницима
који имају отпор према промени свог понашања, односно нису заинтересовани да своје
понашање промене, нити реално сагледавају последице свог проблематичног понашања.
Предавачи Агенције су тренерске и социјалне вештине стекли кроз посебну психолошкоандрагошку едукацију на којој су обучавани за рад са малим групама, техникама асертивне
комуникације (ја-поруке, технике одбијања негативне комуникације и сл.), упознати са
основним принципима терапијског рада, као и стекли знања о групној динамици. Имајући у
виду важност поштовања принципа групне динамика како би се формирала група и полазници
мотивисали за рад на себи, изузетно је важно да почетне радионице води психолог, па тако
почетне часове на семинарима увек држи психолог Агенције. Што се величине групе
полазника тиче, досадашња искуства показују да се ефикасни програми рехабилитације
спроводе у малим групама полазника, па тако и Агенција семинаре спроводи у групама од 6 до
12 полазника. Оваква величина групе омогућава динамичке групне процесе, а који су почетни
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основ за промену ставова. Такође, величина групе од 10-так полазника дозвољава примену
наставних метода као што су дискусија, дебата, игра улога или бреинсторминг, а које
омогућавају велику активност полазника
Полазници дневно могу имати највише три часа, а семинар укупно траје 14 радних дана,
односно готово три седмице. Више-седмично трајање семинара омогућава да се полазници
дужи временски период баве својим понашањем у саобраћају, што чини полазни основ за
промену њихових ставова који су и довели до небезбедних понашања у саобраћају.
Семинар прати и посебан Приручник за унапређење знања из безбедности саобраћаја
(Вујанић et al. 2012) намењен полазницима. Што се тиче активности тренера, за сваку наставну
јединицу урађен је детаљан план часа и пратећи материјал за сваку од планираних
индивидуалних и групних активности. Овако стандардизована припрема за сваки од часова и
примена јединствене методологије рада, резултира уједначеним квалитетом реализације
сваког часа, независно од појединачног предавача.
2.4 Сертификација предавача на семинарима унапређења знања
Имајући у виду велики број возача којима је одузета возачка дозвола, као и њихову просторну
разуђеност по читавој територији Републике Србије, ефикасна просторна и временска
организација семинара представља изазов.
Како су ресурси Агенције ограничени,појавила се потреба за постојањем већег броја
предавача на семинарима. Како би успоставила мрежу сарадника распоређених на читавој
територији земље, у новембру 2012. године, Агенција је организовала сертификацију
предавача за возаче којима је одузета возачка дозвола.

Слика 4. Просторна расподела места у којима постоје лиценцирани предавачи семинара
унапређења знања за возаче којима је одузета возачка дозвола
Предавачи су прошли едукацију из области психологије примерену раду са возачима којима је
одузета возачка дозвола и раду са малим групама полазника, по програму који је прилагођен
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обиму и структури прекршаја због којих је надлежни орган најчешће одузимао возачке
дозволе Део процеса сертификације је подразумевао да сваки кандидат за предавача уз
менторско вођство обради наставну јединицу, припреми час уважавајући постављене
принципе рада на семинарима унапређења знања и одржи час са групом,
Укупно је сертификовано 22 предавача. Приликом селекције кандидата за предаваче,
предност су имали саобраћајни инжењери, искуство у држању часова, знања из области
психологије и познавање рада на рачунару.
Оваквим приступом и организацијом послова, Агенција за безбедност саобраћаја је
организовала мрежу предавача у свим градовима у Србији који су након пријаве броја пријаве
довољног броја спремни да реализују семинар унапређења знања. На слици 3 приказана је
просторна расподела места у Републици Србији у којима постоје сертификовани предавачи за
семинара унапређења знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка
дозвола.

3. ДОСАДАШЊА ИСКУСТВА АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
До данас, Агенција је реализовала двадесетшест семинара унапређења знања у девет
различитих градова у Републици Србији. Највећи број семинара организован је у Београду (7) и
Нишу (4), у Новом Саду и Чачку реализована су по три семинара, у Врању, Суботици, Шапцу, по
два, а у Јагодини, Зрењанину и Бору по један семинар унапређења знања (Слика 5).

Слика 5. Локације одржаних семинара унапређења знања за возаче којима је одузета возачка
дозвола
Полазници семинара чине релативно хомогену групу по питању социо-демографског статуса.
Од око 250 возача који су до сада похађали семинаре, само два возача су била женског пола.
Две трећине полазника су возачи до 35 година старости (Слика бр. 6), а највећи број њих има
завршено основно или средње образовање.
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Слика 6. Старосна структура полазника семинара за возаче којима је одузета возачка дозвола
Досадашња искуства Агенције за безбедност саобраћаја показују да су најчешћи прекршаји
полазника семинара унапређења знања за возаче којима је одузета возачка дозвола такође
вожња под утицајем алкохола (односно чињење неког саобраћајног прекршаја под дејством
алкохола),прекорачење брзине,претицање преко пуне линије,пролазак на црвени сигнал
семафора, а велики број полазника семинара начинио је прекршаје за време изречене мере
забране управљања моторним возилом

4. УНАПРЕЂЕЊЕПРОЦЕСА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ВОЗАЧА КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
Након двадестшест реализованих семинара и oко
тристотине полазника семинара
унапређења знања стекли су се услови за евалуацију целокупног процеса рехабилитације
возача којима је одузета возачка дозвола. Ова евалуација има за циљ препозна све
појединости које се могу унапредити како би процес био што ефикаснији.
Мере унапређења процеса рехабилитације возача којима је одузета возачка дозвола односе се на:
 Документацију, са циљем да се недвосмислено доказују чињенице неопходне у процесу
пријављивања као и успостављања документације којој је намена унапред јасно
дефинисана: прописати услове за посебно лекарско уверење за возаче којима је одузета
возачка дозвола, стандардизовати судске потврде уверења Министарства унутрашњих
послова;
 Комуникацију са кандидатима: унапредити систем комуницирања са возачима којима је
одузета возачка дозвола, формирати једноставан интернет образац за пријаву на семенар
 Комуникацију са институцијама укљученим у процес рехабилитације: унапређење сарадње
са Министарством унутрашњих послова и Судством;; у сарадњи са овим институцијама
формирати систем обавештења који ће информације везане за семинаре унапређења знања
учинити доступнијим него што су тренутно (постављањем плаката, дељењем флајера);
 Локација одржавања семинара: унапређивати квалитет и опреме просторијама у којима
се организују семинари;
 Садржај наставних области и методологија рада: неопходна је размена искустава свих
предавача који учествују у процесу рехабилитације ових возача, како би се решили
проблеми који су се евентуално појављивали током овог процеса и како би се донеле
мере и предлози за унапређење процеса. Агенција ће организовати семинар унапређења
знања за предаваче у програму рехабилитације, како би се усавршавала њихова знања и
вештине;
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Поред препознатих могућности за унапређење процеса рехабилитације возача којима је
одузета возачка дозвола, општи утисак је да је систем успешно успостављен и да функционише
у свим сегментима. Све активности везане за процес рехабилитације возача којима је одузета
возачка дозвола које реализује Агенција су у потпуности имплементиране и уходане, а очекује
се да у наредном периоду и остале институције својим радом пруже подршку овом процесу у
циљу што веће ефикасности реализованих активности. Кроз залагање свих институција које су
укључене у овај процес указаће се на друштвени значај и неопходност проласка свих возача
којима је одузета возачка дозвола кроз овакав процес рехабилитације.

Литература:
Вујанић, М. Липовац, К. Др., Приручник за унапређење знања из безбедности саобраћаја,
Агенција за безбедност саобраћаја, Београд, 2012.
G. Bartl, J.-P. Assailly, F. Chatenet, M. Hatakka, E. Keskinen, G. Willmes-Lenz, 2002. EU - Project
„Andrea“, Analysis of Driver Rehabilitation Programmes, Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV),
Wien, Austria.
SUPREME (SUmmary and Publication of Best Practices in Road Safety in the EU-MEmber States plus
Switzerland and Norway). Thematic report: Rehabilitation and diagnostics. Brussels, European
Commission, Directorate-General for Transport and Energy (TREN), 2007.Tender No. TREN/E3/272005 / Contract No. SER-TREN/E3-2005-SUPREME-S07.53754.
Закон о безбедности саобраћаја на путевима, „Службени гласник РС”, бројеви 41/09, 53/10 и
101/11.
Правилник о унапређењу знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета
возачка дозвола, „Службени гласник РС”, број 59/1.

114

ANALIZA STANJA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU GRADA ISTOČNO SARAJEVO
SA OSVRTOM NA VOZAČE POČETNIKE I NJIHOVO UČEŠĆE U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA
MSc. Valentina Mandić, TS “Kolor d.o.o.”, Istočno Novo Sarajevo
Dipl.ing. Miroslav Đerić, Ministarstvo komunikacija i transporta, Sarajevo
Sažetak: Podaci da mladi vozači u BiH mnogo češće učestvuju u saobraćajnim nezgodama od starijih i
iskusnijih vozača, ukazuju na ozbiljan društveni problem čijem rješavanju treba sistemski pristupiti.
Ovaj problem poprima još veće razmjere kada učešće mladih vozača u saobraćajnim nezgodama
uporedimo sa njihovom zastupljenošću u saobraćaju. Sistemski pristup rješavanju problema mladih
vozača kao rizične kategorije učesnika u saobraćaju sa jedne strane zahtijeva detaljnu analizu
saobraćajnih nezgoda u kojima su isti učestvovali, a sa druge strane analizu psiholoških, edukativnih i
drugih parametara koji su od presudne važnosti u formiranju stavova, vještina i ponašanja mladih
vozača. U ovom radu biće prikazani i analizirani podaci o učešću mladih vozača u saobraćajnim
nezgodama na području grada Istočno Sarajevo za period 2008-2013 godine.
Ključne riječi - bezbjednost, saobraćaj, nezgoda, vozač.

1. UVOD
Kompleksno posmatranje bezbjednosti saobraćaja upućuje na zaključak da saobraćajne
nezgode nisu samo posljedica uzroka koji se manifestuje na javnim saobraćajnim površinama, već
dubljih i svestranih činilaca življenja. Polazeći od saznanja da su problemi drumskog saobraćaja
društvena kategorija, te da proizilaze iz načina života čovjeka, mjere koje se preduzimaju u cilju
povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja moraju biti tako koncipirane da djeluju u svojoj širini i
dubini. Takav pristup treba da predstavlja primjenu metoda djelovanja koje će se temeljiti na
naučnim dostignućima i istraživanjima. U ovom pravcu treba djelovati i kada je u pitanju analiza
bezbjednosti učešća mladih vozača u saobraćaju, koji iz dana u dan postaju žrtve saobraćajnih
nezgoda.

2. MLADI VOZAČI KAO RIZIČNA KATEGORIJA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU
Saobraćajne nezgode se rijetko događaju kao posljedica jednog elementa, odnosno uzroka.
One su najčešće isprepletene kombinacijom raznih elemenata. Saobraćajne nezgode mogu nastati
usljed dejstva subjektivnih i objektivnih elemenata. Ovi elementi ne djeluju izolovano, već
predstavljaju strukturalnu cjelinu, u okviru koje se međusobno razlikuju po snazi svog uticaja, tako da
je teško izmjeriti koliko koji element djeluje u toj interakciji. Subjektivne elemente čini čovjek, dok u
objektivne elemente ubrajamo vozilo, put i okolinu. Da bi se preduzele odgovarajuće aktivnosti
potrebno je analizirati karakteristike navedenih sistema u cjelokupnom segmentu bezbjednosti
saobraćaja.
2.1. Zahtjevi koji se postavljaju pred mlade vozače u saobraćaju
Upravljanje motornim vozilom predstavlja složenu psihofizičku radnju i aktivnost koja u
mnogome zavisi, kako od fizičkih, tako i od psihičkih sposobnosti čovjeka. Da bi se pristupilo
polaganju iz upravljanja motornim vozilom, osim ispunjavanja Zakonom utvrđenih uslova, potrebno
je provjeriti psihofizičke sposobnosti budućeg vozača. Provjera ovih sposobnosti radi se prema
posebnom programu provjere za vozače motornih vozila, s tim da jednom dobijena potvrda o
psihofizičkim sposobnostima za upravljanje motornim vozilom (kategorije B) najčešće ne podliježe
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ponovnoj provjeri, osim u posebnim uslovima. Uzimajući u obzir da je upravljanje motornim vozilom
složena psihofizička radnja i aktivnost koja je podložna mnogim uticajima, vozači bi trebalo da shvate
i prihvate činjenicu da kroz cijeli svoj život treba da uče voziti i ponašati se u saobraćaju. Naime, tek
aktivnim i stalnim učešćem u javnom saobraćaju duži vremenski period, i to na način da se poštuju
svi propisi, a samim tim i drugi učesnici u saobraćaju, vozač postepeno definiše i izgrađuje stavove i
sposobnosti koje vode ka defanzivnoj i bezbjednoj vožnji.
S obzirom da na stanje vozača utiče veliki broj faktora koji dolaze i od elementa okoline i putne
infrastrukture, te stanja ispravnosti motornog vozila i njegove opremljenosti, prethodno navedeno
dobija još dublji smisao, jer vozač treba kroz iskustvo da formira vještine rješavanja bilo koje
saobraćajne situacije, kao i ispravnog i pravovremenog reagovanja na svaku opasnost koju može da
očekuje u različitim uslovima odvijanja saobraćaja. Najvažnija znanja i vještine koje je neophodno
posjedovati u vožnji uglavnom se odnose na tehniku vožnje, pravila i propise o ponašanju u
saobraćaju, tehničke mogućnosti motornog vozila te karakteristike podloge za kretanje vozila.
Mladi (neiskusni) vozači prolaze kroz različite faze u procesu osposobljavanja iz upravljanja
motornim vozilom, u kojima se osposobljavaju za uspješno rješavanje cijelog niza zadataka vezanih
za upravljanje vozilom. Neiskusan vozač je suočen sa nizom, za njega novih, teško rješivih situacija i
zadataka koje zahtijevaju korišćenje većih mentalnih sposobnosti. Da bi neiskusni vozač bezbjedno
učestvovao u saobraćaju treba da posjeduje:
 potreban nivo opšte i tehničke inteligencije, odnosno posjedovanje smisla za ispravno i brzo
rješavanje trenutno nastalih tehničkih saobraćajnih ili drugih problema u toku vožnje;
 dobru i pravovremenu koordinaciju pokreta;
 sposobnost pravilnog i pravovremenog reagovanja na razne situacije u toku vožnje;
 potpunu psihofizičku stabilnost u otežanim uslovima odvijanja saobraćaja (smanjena
vidljivost, kiša, poledica, snijeg, magla, visoke temperature i dr.);
 sposobnost zadržavanja psihofizičke stabilnosti i u slučajevima neispunjavanja nekih
neophodnih očekivanih zahtijeva vozača od okoline;
 sposobnost osnovnih psihofizičkih funkcija koje su jednake ili manje od tzv. “psihofizičke
sekunde”, što podrazumijeva vrijeme za koje se obavljaju procesi opažanja, shvatanja,
rasuđivanja, odziv mišića i reagovanje.
Prethodno navedeno ukazuje na to koliko je vremena provedenog u upravljanju motornim
vozilom i iskustva potrebno, da bi vozač udovoljio svim zahtjevima koje bezbjedno učešće u
saobraćaju podrazumijeva. Ovdje se postavlja pitanje da li je mladi vozač (početnik), i u kojoj mjeri
sposoban odgovoriti na sve te zahtjeve.
2.2. Parametri koji utiču na bezbjednost mladih vozača u saobraćaju
Uticaj čovjeka na bezbjednost saobraćaja nije dovoljno istražen. Ipak, dosadašnja istraživanja
su omogućila da se neki uticaji preciznije objasne, pa čak i izmjere. Neki od najvažnijih elemenata
čovjeka kao vozača i njihov uticaj na aktivnu i pasivnu bezbjednost saobraćaja odnose se na pol,
starost, sposobnosti, znanje (obuku), stavove, iskustvo, ponašanje, vožnju pod uticajem, umor, te
ostale elemente (standard, obrazovanje, socio-demografska obilježja, bolest, ishrana). Mnogi od ovih
parametara na različite načine utiču na aktivnu i pasivnu bezbjednost saobraćaja, ali među njima se
posebno ističu pol, starosna dob, sposobnosti, znanja, stavovi i ponašanje vozača.
Kada je u pitanju pol, muškarci i žene se razlikuju po mnogim obilježjima, što utiče i na razliku
u njihovom riziku učešća u saobraćajnim nezgodama. Žene, u prosjeku, bolje shvataju opasnosti i
manje su sklone rizicima. Žene čine manje prekršaja u saobraćaju, a posebno rjeđe prekoračuju
brzinu, prolaze na crveno svjetlo, voze agresivno i pod uticajem alkohola.
Analiza stanja bezbjednosti mladih vozača odnosi se na grupu od 18 do 21 godine. To je
starosna dob u kojoj mladi vozači stiču pravo na dobijanje vozačke dozvole i samostalno se počinju
uključivati vozilom u saobraćaj. Različite starosne grupe imaju različita znanja, stavove, sposobnosti,
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ponašanja, različitu izloženost saobraćaju itd. Rizik učešća u saobraćajnim nezgodama kod mladih je
povećan. Ova zavisnost je slična kod muškaraca i žena, ali postoje i dvije razlike. Mladi muškarci
imaju znatno veći rizik nego mlade žene, kako u apsolutnim vrijednostima, tako i u odnosu na vozače
srednje starosne dobi. Rizik učešća u saobraćajnim nezgodama kod mladih vozača je 3-4 puta veći
nego kod ostalih. Razlog visokog rizika za mlade vozače nije jednostavno objasniti, jer mladi ljudi su
sposobniji, zdraviji, brže reaguju, bolje čuju itd. Međutim, u osnovi rizika je njihovo neiskustvo,
sklonost ka rizičnom ponašanju i početničke greške. Mladi ljudi nisu dovoljno upoznati sa rizicima u
saobraćaju, olako biraju rizična ponašanja (veće brzine, vožnja pod uticajem alkohola, nepoštovanje
svjetlosnih signala i saobraćajnih znakova, agresivna vožnja) i potcjenjuju rizik. Ovo proizlazi iz
stavova, opšteg modela ponašanja i nedovoljne obuke. Uticaj starosne dobi (godina starosti) vozača
na bezbjednost saobraćaja može se posmatrati kroz parametre koji utiču na ponašanje mladih
vozača i njihovo sudjelovanje u saobraćajnim nezgodama. Prvi segment tog složenog sistema je
osposobljavanje kandidata iz upravljanja motornim vozilom, drugi su sposobnosti, osobine ličnosti i
stavovi sa kojima se kandidat uključuje u proces osposobljavanja iz upravljanja motornim vozilom, a
treći znanja, vještine i novoizgrađeni stavovi sa kojima se mladi vozač uključuje u saobraćaj.
Sposobnost je izvršna mogućnost da se neposredno izvedu fizičke i mentalne aktivnosti
(operacije) sa pozitivnim ishodom. Sposobnosti mogu biti prirodne (urođene) ili stečene. Za
bezbjednost saobraćaja su najznačajnije senzorne, psihomotorne i mentalne sposobnosti. U
senzorne sposobnosti spadaju sposobnosti koje su u vezi sa čulima vida, sluha, mirisa i dodira. Preko
90 % najznačajnijih informacija za učešće u saobraćaju prima se čulom vida. Posebno su važni oštrina
vida, vidno polje, periferni vid, adaptacija, dinamički vid itd. Vozač ima zadatak da obavlja nekoliko
funkcija. Međutim, njegove psihofizičke sposobnosti su ograničene. Zbog toga je potrebno sagledati
zahtjeve sistema saobraćaja i sposobnosti kojima vozač treba da odgovori na te zahtjeve. Zadatak
upravljanja vozilom zasniva se na modelu: podatak-shvatanje-procjena-odluka-reakcija. Da bi
udovoljio ovim zahtjevima, vozač mora imati dobar osjetni sistem i sposobnost rasuđivanja, kako bi
mogao na vrijeme uočiti opasnost i pravilno reagovati.
Na bezbjednost saobraćaja utiču obim i struktura znanja učesnika u saobraćaju. Nedostatak
minimuma znanja povećava rizik učešća u saobraćajnim nezgodama kod svih kategorija učesnika
(vozača, biciklista, pješaka). Zahtjevi savremenog saobraćaja danas nalažu, pored osnovnog znanja
saobraćajnih propisa i vještine upravljanja, i neophodnost kvalitetnije pripreme ljudi za saobraćaj, a
to podrazumjeva ponašanje u saobraćaju i saobraćajno vaspitanje. Dakle, struktura i nivo znanja
utiču na aktivnu (rizik od nezgode), ali i na pasivnu bezbjednost saobraćaja. Kvalitetnija obuka svih
učesnika u saobraćaju, a posebno vozača smanjuje težinu saobraćajnih nezgoda. Međutim, pokazalo
se da pored znanja veliki uticaj na bezbjednost saobraćaja imaju stavovi, vještine i iskustvo.
Ponašanje čovjeka je uslovljeno strukturom ličnosti koja se odlikuje individualnim svojstvima,
psihičkim, moralnim, kulturnim i drugim osobinama.
Uticaj vozačkog staža (iskustva) po pravilu se posmatra preko realnog pokazatelja, odnosno
godina posjedovanja vozačke dozvole, što se poistovjećuje sa neposrednim iskustvom u upravljanju
motornim vozilom, iako su to dvije različite stvari. Posve je jasno kako je iskustvo neophodno da bi
neko postao dobar i bezbjedan vozač. Rizik nastanka saobraćajne nezgode mnogo je veći kod mladih
neiskusnih vozača, a opada postepeno kako raste broj godina starosti i iskustva. Rezultati istraživanja
u pojedinim zemljama koje su se bavile ovim problemom pokazuju da najveći rizik nose najmlađe
kategorije neiskusnih vozača.
2.3. Stavovi, znanja i ponašanja mladih vozača
Samo znanje o propisima u saobraćaju nije dovoljno. Mladi vozači mogu imati znanje, ali ono
ne mora biti praćeno pravilno formiranim stavovima o značaju poštovanja propisa u saobraćaju.
Imajući u vidu da stavovi vozača o saobraćaju nisu naslijeđem preuzeti, već se izgrađuju u toku
života, postoji mogućnost da se sistematski i kontinuirano utiče na izgradnju pozitivnih stavova od
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rođenja. Najvažniji uticaj mogu imati porodica, dobri uzori i najranija iskustva. Pravilnom formiranju
stavova mogu značajno doprinijeti i obrazovne institucije (predškolske ustanove, osnovne i srednje
škole), mediji (radio i TV emisije), kampanje o bezbjednosti saobraćaja i slično. Veoma je značajno
početi sa uticajem na izgradnju stavova što ranije, kako bi se spriječila izgradnja negativnih stavova o
saobraćaju koji se kasnije teško mogu eliminisati i pretvoriti u pozitivne. Mladi vozači nisu dovoljno
upoznati sa rizicima u saobraćaju, olako biraju rizična ponašanja i potcjenjuju rizike u saobraćaju. U
osnovi rizika mladih vozača je njihovo neiskustvo koje utiče na namjerno ili nenamjerno preuzimanje
rizika u saobraćaju i dovodi do toga da se mladi vozači u saobraćaju češće ponašaju nebezbjedno u
odnosu na bilo koju drugu kategoriju vozača. Preuzimanjem rizičnog ponašanja (veća brzina kretanja
vozilom, vožnja pod uticajem alkohola, nepoštovanje svjetlosnih signala i slično) oni značajno
povećavaju mogućnost učešća u saobraćajnim nezgodama.
2.3.1. Tipične greške mladih vozača u saobraćajnim nezgodama
Neizbježnost naglog razvoja svih oblika saobraćaja je proizvod naše civilizacije, ali se uz to
razvila i saobraćajna delikvencija. Pri tome treba razdvojiti kriminalitet od grešaka u saobraćaju. U
ukupnom broju saobraćajne delikvencije svega 20 % se može označiti kriminalnim, a ostalo se
pripisuje greški. Greške koje vozač, bilo da je početnik ili iskusan, čini u saobraćaju su:
 greške nastale kao posljedica psihološkog stanja čovjeka;
 greške nastale kao posljedica ograničenosti osjetilnih organa čovjeka;
 greške nastale zbog nedostatka antropometrijskih osobina i pokretljivosti čovjeka;
 greške nastale zbog štetnog djelovanja neočišćene okoline.
Da bi bilo moguće utvrditi tipične greške mladih vozača, odnosno greške koje se po svom
načinu nastanka i uzročno-posljedičnoj vezi sa saobraćajnim nezgodama pripisuju isključivo mladim
vozačima (početnicima), potrebno je provoditi detaljnije analize saobraćajnih nezgoda. Dakle,
neophodan je sistemski pristup koji će obezbijediti dublji, detaljniji uvid u nezgode u kojima
učestvuju mladi vozači, u poređenju sa nezgodama u koje su uključeni stariji, iskusniji vozači.
Međutim, za sada je ovakav pristup analizi samo teorijski razrađen, ali ne i praktično, te su samim
tim i spoznaje o ovom problemu prilično uopštene i ne daju nikakvu osnovu za dublja istraživanja, na
osnovu kojih bi bilo moguće dobiti različite korisne informacije kao, na primjer, cilj putovanja, motive
koji dominiraju pri izboru nečijeg stila vožnje, koji su to socijalni faktori i mehanizmi koji imaju ulogu
u događanju saobraćajnih nezgoda mlađih osoba i slično.
Analiza uticaja godina vozačkog staža na događanje saobraćajnih nezgoda, odnosno na njihovo
smanjenje pokazuje da vozači sa jednom godinom vozačkog staža čine najčešće određene vrste
saobraćajnih nezgoda, tipičnih za neiskusne vozače. To se može objasniti činjenicom suočavanja sa
novim, nedovoljno uvježbanim situacijama i načinom rješavanja tih situacija. Najčešće greške koje
čine mladi vozači sa jednom godinom vozačkog staža su slične strukturi grešaka većine vozača.
Neprilagođena brzina vožnje glavno je obilježje neiskusnih vozača kada su u pitanju greške koje
dovode do nastanka saobraćajnih nezgoda. Nepoštovanje prednosti prolaska na raskrsnicama i
vožnja na nedovoljnom odstojanju su tipične za neiskusne vozače, što ukazuje na nedovoljnu
osposobljenost za bezbjednu vožnju raskrsnicom i održavanje bezbjednog odstojanja između vozila
tokom vožnje.
Mladi vozači po godinama starosti su u većem broju zastupljeni u mnogim vrstama
saobraćajnih nezgoda. Međutim, postoje određene vrste nezgoda u kojima je ta zastupljenost
posebno izražena i gdje se može pretpostaviti da su te nezgode u uskoj korelaciji sa činjenicom da se
radi baš o mladim vozačima po vozačkom stažu. Jedan primjer je pojava saobraćajnih nezgoda u
tipičnom 24 časovnom razdoblju. Provođenjem istraživanja koja uzimaju u obzir samo vrijeme (čas)
nastanka saobraćajne nezgode, može se utvrditi kolika je zastupljenost mladih vozača u
saobraćajnim nezgodama u određeno doba dana.
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Među mladim vozačima su vrlo česte i saobraćajne nezgode kojima je uzrok alkoholisanost.
Istraživanja su pokazala da mladi vozači ne konzumiraju alkohol u većoj mjeri nego njihove starije,
iskusnije kolege, ali da su izloženi daleko većem riziku kada upravljaju vozilom pod uticajem alkohola.
Poznata je i činjenica da mladi vozači najviše konzumiraju alkohol vikendom, noću te da su u tom
periodu i najviše izloženi riziku. Takođe, ne može se zanemariti ni to da je poslednjih godina posebno
izražena upotreba mobilnih telefona i drugih uređaja koje vozači koriste u toku vožnje, a koji
umanjuju njihovu koncentraciju i smanjuju moć opažanja, a samim tim i mogućnost reagovanja u
slučaju neposredne opasnosti. Ovaj problem posebno dolazi do izražaja kada su u pitanju mladi
vozači (početnici), koji još nisu u dovoljnoj mjeri stekli vještinu upravljanja motornim vozilom u
različitim uslovima i razvili sposobnosti adekvatnog djelovanja u slučaju nastanka iznenadne
opasnosti.
2.3.2. Subjekti koji utiču na osposobljavanje i ponašanje mladih vozača
Neosporno je da se dio uzroka nastanka saobraćajnih nezgoda odnosi i na subjekte koji su
zaduženi za upravljanje i ispravno funkcionisanje cjelokupnog sistema drumskog saobraćaja. Pri
analizi mladih vozača, kao rizične kategorije učesnika u saobraćaju bitno je istaći subjekte koji utiču
na osposobljavanje i ponašanje mladih vozača. Među ovim subjektima, najveći značaj imaju:
 stručne organizacije za osposobljavanje i autoškole;
 organizacije za preventivne akcije i aktivnosti;
 školske i predškolske ustanove (odgoj i obrazovanje);
 porodica (odgoj i opšta kultura);
 MUP (kontrola saobraćaja i vozača);
 Savjeti za bezbjednost saobraćaja (koordinacija);
 sudovi i tužilaštva (represivne mjere).
Problem i rizik u funkcionisanju svih prethodno navedenih subjekata nastaje nesavjesnim,
neodgovornim, nedovoljno angažovanim i nestručnim radom bilo kojeg subjekta, zbog čega mogu da
se pojave greške i propusti u drumskom saobraćajnom sistemu koji, u određenim uslovima, mogu
imati za rezultat nastanak saobraćajne nezgode. Jasno je i to da ugroženost mladih vozača u
saobraćaju zavisi od toga kako će subjekti provoditi odgovarajuće preventivne mjere, kao i od toga
koliko će preduzimanje preventivnih mjera biti vođeno na osnovu prethodno obavljenih,
odgovarajućih analiza i istraživanja, a ne nasumičan izbor onih koji treba da provode te aktivnosti.
Svaki od prethodno navedenih subjekata može direktno uticati na sistem bezbjednosti
saobraćaja (čovjek, put, vozilo, okolina), što se realizuje preko nadležnosti, usaglašavanja i
preduzimanja odgovarajućih mjera kojima se rješava određeni problem vezan za ponašanje vozača u
drumskom saobraćaju. Međutim, ovakav način rada uglavnom nije zadovoljavajući, jer za rezultat
ima veliki broj rješenja koja u praksi vrlo često nije moguće realizovati ili se djelimično i nepotpuno
realizuju.

3. MLADI VOZAČI I BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU GRADA ISTOČNO SARAJEVO
Jedan od razloga zbog čega nije moguće u potpunosti riješiti problem učešća mladih vozača u
saobraćajnim nezgodama leži u činjenici da nisu dovoljno istraženi psihološki, obrazovni i socijalni
faktori koji utiču na ponašanje vozača i njihovu involviranost u saobraćajnim nezgodama. Na tom
području nisu provođena značajna istraživanja, a ni postojeća znanja i rezultati o tome nisu pretočeni
u konkretne mjere za koje bi bili sigurni da će imati za rezultat željene efekte. Postoje razne teorije
koje uopšteno objašnjavaju različite procese koji mogu biti značajni za ponašanje u vrijeme
upravljanja motornim vozilom. Međutim, relativno je mali broj tih teorija primjenjiv direktno na
proces upravljanja motornim vozilom i mlade, neiskusne vozače te ih često nije moguće koristiti u
cilju predlaganja novih mjera povećanja bezbjednosti drumskog saobraćaja. Ovo je područje koje
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zahtijeva mnogo istraživačkih radova. Važne sugestije za adekvatne aktivnosti moraju se bazirati na
detaljnom poznavanju ove problematike. Da bi se kod nas mogla provoditi ovakva istraživanja,
neophodno je prije svega stvoriti uslove i podlogu za provođenje istih, kako u smislu formiranja
adekvatnih stručnih organizacija, tako i stvaranja podrške na nivou države.
3.1. Stanje bezbjednosti saobraćaja na području Grada Istočno Sarajevo sa osvrtom na mlade
vozače i njihovo učešće u saobraćajnim nezgodama
Kada se uzmu u razmatranje posljedice saobraćajnih nezgoda na području Grada Istočno
Srajevo, pored toga što je veliki broj poginulih osoba, zastrašujuća je i činjenica da je veliki broj teško
povrijeđenih, među kojima je ogroman udio lica mlađe starosne dobi. Za većinu onih koji su
učestvovali u saobraćajnim nezgodama, njihove povrede znače dugotrajnu patnju, privremeno ili
stalno smanjenu radnu sposobnost, a i troškovi društvene zajednice su ogromni. Svako djelovanje na
povećanju bezbjednosti drumskog saobraćaja, posmatrano iz ove perspektive, postaje značajan dio
opšte politike prevencije, pri čemu su mladi vozači – početnici veoma bitna ciljana grupa.
Da bi se preduzeli bilo kakvi koraci u rješavanju problema mladih vozača kao rizične kategorije
učesnika u saobraćaju, posebno je važno izvršiti analizu svih saobraćajnih nezgoda u kojima su isti
učestvovali i time steći uvid u uzroke zbog kojih se te saobraćajne nezgode dešavaju, te na osnovu
tih saznanja planirati aktivnosti i preduzimati mjere koje će doprinijeti, kako smanjenju rizika od
dešavanja takvih saobraćajnih nezgoda, tako i posljedica koje saobraćajne nezgode sa sobom
donose. Ovakav pristup bi za krajni cilj imao stvaranje preduslova za odvijanje saobraćaja u kojima će
se broj poginulih i povrijeđenih mladih vozača u saobraćajnim nezgodama znatno smanjiti. Međutim,
zbog specifičnosti provođenja detaljnih istraživanja i otežanih okolnosti u smislu nepostojanja tijela
koje bi vodilo ta istraživanja, na području Grada Istočno Sarajevo nije detaljno analizirano učešće
mladih vozača u saobraćajnim nezgodama. Ova kategorija učesnika je uglavnom svrstana u statistiku
ukupnog broja saobraćajnih nezgoda i nisu preduzimane aktivnosti koje su bile rezultat smišljenog
djelovanja sa ciljem smanjenja izloženosti riziku mladih vozača u saobraćaju.
Činjenica je da preduzimanje određenih mjera kojima nisu prethodile stručne analize, te
aktivnosti bez usmjerenog djelovanja na „kritična područja“, rijetko može dati željene efekte. Ono
što je neophodno jeste djelovanje na onom polju za koje se stručnim analizama utvrdi da postoji
najveći problem. U suštini, veoma je teško pronaći nove, revolucionarne i značajne mjere povećanja
bezbjednosti saobraćaja, koje u isto vrijeme neće nametnuti značajna ograničenja (na primjer
mobilnost). Svako smanjenje broja saobraćajnih nezgoda (pa i ono neznatno), od velikog je značaja i
predstavlja prioritet saobraćajne politike. Međutim, pomiriti zahtjev za povećanom mobilnošću i
zahtjev za smanjenjem broj saobraćajnih nezgoda, moguće je jedino korišćenjem posrednih metoda,
kao što su one u domenu obuke vozača.
3.2. Analiza saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali mladi vozači na području Grada Istočno
Sarajevo
U skladu sa postavljenim ciljem rada, izvršena je analiza saobraćajnih nezgoda koje su se
dogodile na području Grada Istočno Sarajevo u vremenskom periodu od 2008. do 201333 godine, u
kojima su učesnici (vozači) starosne dobi od 18 do 21 godine. Analiza ove kategorije učesnika
izvršena je iz razloga što isti pripadaju grupi vozača sa malim vozačkim stažom, te su zbog
nedovoljnog iskustva, kao i rizičnog ponašanja u saobraćaju, vrlo često izloženi velikom riziku od
nastanka saobraćajnih nezgoda.
Zbog nedovoljne raspoloživosti relevantnim podacima, analizom je obuhvaćen uzorak od 43
saobraćajne nezgode, od kojih je 1 sa poginulim licima, 3 sa teže povrijeđenim, 8 sa lakše
33
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povrijeđenim i 31 saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. Podaci su dobijeni iz baze podataka
o saobraćajnim nezgodama koju vodi nadležni organ Ministarstva unutrašnjih poslova Republike
Srpske (CJB Istočno Sarajevo).







Elementi koji su obuhvaćeni analizom, odnose se na34:
vrijeme nastanka SN (mjesec, dan, čas);
kategoriju puta;
vremenske prilike i stanje kolovoza;
vrstu saobraćajne nezgode i greške učesnika;
pol učesnika;
alkoholisanost učesnika (vozača).

Kada je pitanju vremenska raspodjela nastanka saobraćajnih nezgoda, analizom je utvrđeno da
je najveća koncentracija istih, u dane vikenda (petak/subota, subota/nedelja), u noćnim vremenskim
intervalima (od 20h do 4h), što je prikazano dijagramom 1. Takođe je uočeno da je koncentracija
saobraćajnih nezgoda koje su za posljedicu imale povrede i stradanje lica najveća u dane vikenda u
istom vremenskom intervalu.

5
4
3
2
1
0

Dijagram 1. Distribucija saobaćajnih nezgoda prema danu i času nastanka
Prema mjesečnoj raspodjeli nastanka saobraćajnih nezgoda (histogram 1.) može se zaključiti
da su saobraćajne nezgode učestalije u zimskim mjesecima (januar, februar, mart), te ljetnim
mjesecima (jun, jul, avgust). Možemo pretpostaviti da razlog istog, za mjesece u zimskom periodu
leži u lošim vremenskim uslovima koji vladaju (snijeg, poledica), dok je zajedničko i za jedan i drugi
period povećana koncentracija učesnika u saobraćaju usljed praznika i korišćenja godišnjih odmora.
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Izvor: Baza podataka o saobraćajnim nezgodama, Ministarstvo unutrašnjih poslova, CJB Istočno
Sarajevo (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 godina)
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Histogram 1. Mjesečna distribucija saobraćajnih nezgoda
Ukoliko se u razmatranje uzmu greške vozača, može se zaključiti da su među najzastupljenijim
brzina (neprilagođena i nedozvoljena), oduzimanje prava prvenstva prolaza i nepravilno obavljanje
radnje mimoilaženja. S obzirom da za potrebe vršenja analize nisu bili na raspolaganju podaci o tome
koji od učesnika je izazvao saobraćajnu nezgodu, niti koji od vozača je počinio koju grešku, ostaje
nam da pretpostavimo da se neke od tipičnih grešaka koje su bile uzrok saobraćajne nezgode
„pripišu“ mladim vozačima kao početnicima.
Prethodno navedenom svjedoči činjenica da mladi vozači mnogo češće biraju rizično
ponašanje i veće brzine, iako još uvijek nisu izgradili samopouzdanje i sposobnost za ispravno
reagovanje u svim nepredviđenim situacijama. Dakle, njihova (ne)sposobnost za upravljanje vozilom
pri velikim brzinama kretanja vrlo često može imati za posljedicu slijetanje sa kolovoza, nalet na
prepreku, a isto tako i slabiju procjenu bezbjednog rastojanja i odstojanja, što može imati za
posljedicu česte konflikte sa drugim vozilima, bilo da se radi o vožnji iz suprotnih smjerova
(mimoilaženju) , ili vožnji u istom smjeru. Posebno je važno istaći činjenicu da mladi vozači, sa
relativno malim vozačkim iskustvom, mnogo teže procjenjuju potreban raspoloživi put kada je, na
primjer, u pitanju preticanje. Dijagram 2. pokazuje na koji način određene greške vozača utiču na
vrstu saobraćajne nezgode.
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Dijagram 2. Vrste saobraćajnih nezgoda u funkciji grešaka vozača
Kada se uzmu u razmatranje vremenske prilike i stanje kolovoza, te njihov uticaj na nastanak
saobraćajnih nezgoda, uočeno je da se gotovo podjednako veliki broj istih događa, kako na mokrom
kolovozu, za vrijeme kiše i snijega, tako i na suvom kolovozu za vrijeme dobrih uslova za vožnju.
Postavlja se pitanje da li je i zbog čega rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda podjednako izražen i u
lošim i u „idealnim“ uslovima vožnje. S obzirom da saobraćajne nezgode rijetko kada nastaju kao
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posljedica samo jednog faktora, analizom je potrebno obuhvatiti sve faktore rizika koji u određenim
uslovima mogu direktno ili indirektno doprinijeti nastanku saobraćajne nezgode.
Tako, na primjer, mora se uzeti u obzir loše stanje putne infrastrukture (kolovozni zastor,
signalizacija, oštećenja), što uveliko može uticati na nastanak i konačan ishod saobraćajne nezgode,
jer ista nije adekvatna i kvalitetna da bi mogla „opraštati“ greške vozača. Dalje, činjenica je da mokar
kolovoz i lošiji vremenski uslovi u kombinaciji sa neprilagođenom brzinom, lošim stanjem putne
infrastrukture, lošim pneumaticima i slabijim eksploatacionim karakteristikama vozila doprinose
nastanku saobraćajnih nezgoda. Ovo se može odnositi na bilo kojeg vozača (sa dužim vozačkim
stažom), međutim, rizik je opet veći po mlade vozače koji nisu stekli dovoljno iskustva da bezbjedno
upravljaju vozilom u takvim uslovima odvijanja saobraćaja. Sa druge strane, problem nastanka
velikog broja saobraćajnih nezgoda u „idealnim“ uslovima vožnje po suvom kolovozu, objašnjava
ponašanje mladih vozača koji u takvim uslovima često precjenjuju svoje intelektualne i fizičke
sposobnosti i eksploatacione karakteristike vozila kojim upravljaju, te iz tih razloga biraju veće brzine
kretanja. Kada se, pored svega navedenog, uzme u obzir da su vozila koja su učestvovala u
saobraćajnim nezgodama u prosjeku stara 10 godina, zaključuje se da ni tehnička ispravnost tih
vozila nije zadovoljavajuća, odnosno da aktivni i pasivni elementi bezbjednosti vozila vrlo često ne
mogu spriječiti nastanak saobraćajne nezgode, ili barem ublažiti njene posljedice.
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Dijagram 3. Greške vozača u zavisnosti od stanja kolovoza
Po pitanju zastupljenosti polova mladih vozača u saobraćajnim nezgodama, dolazi do izražaja
znatno veće učešće muškaraca u odnosu na žene. Naime, u ukupno analizirane 43 saobraćajne
nezgode, čak 84% su učesnici (vozači) bili muškarci, dok su žene učestvovale sa svega 16 %. Ovo se
može objasniti činjenicom da žene, u prosjeku, bolje shvataju opasnosti i manje su sklone rizicima,
čine manje saobraćajnih prekršaja, a posebno rjeđe prekoračuju brzinu, voze agresivno i pod
uticajem alkohola. Takođe, žene su manje sklone traganju za uzbuđenjima u saobraćaju i izlaganju
rizičnim situacijama za razliku od muškaraca.
Analizom uzorka saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali mladi vozači do 21 godine
starosne dobi, posebna pažnja je usmjerena na saobraćajne nezgode u kojima su učesnici bili u
alkoholisanom stanju. Od 43 saobraćajne nezgode, u 10 su mladi vozači bili pod uticajem alkohola u
rasponu 0,2 do 3,0 promila (tabela 1.). Svi vozači su bili muškog pola, a vrijeme dešavanja ovih
saobraćajnih nezgoda obuhvata vrijeme od 21:00h do 05:00h i to u dane vikenda (petak/subota,
subota/nedelja), kada u suštini i jeste učestalije konzumiranje alkohola.
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Kategorija
alkoholisanosti
Količina
alkohola u krvi
Vozači u
alkoholisanom
stanju

Stanje
polazne
opijenosti
0,10-0,49
g/kg
1

Stanje lakše
pripitosti

Stanje teže
pripitosti

Pijano
stanje

Teži oblik
pijanstva

Komatozno
stanje

0,50-0,99
g/kg

1,00-1,49
g/kg

1,50-2,49
g/kg

2,50-3,49
g/kg

3,50-5,00
g/kg

2

3

3

1

0

Tabela 1. Podaci o stepenu alkoholisanosti učesnika u saobraćajnim nezgodama
Iz tabele je vidljivo da je najveći broj vozača za vrijeme nastanka saobraćajne nezgode bilo u
stanju teže pripitosti i pijanom stanju. Kod stanja teže pripitosti dolazi do pogoršanja intelektualnih
funkcija i koordinacije pokreta, slabije percepcije, čime se postotak nesposobnosti vozača za
upravljanje vozilom (a time i rizik) znatno povećavaju. Pijano stanje karakteriše jako smanjivanje
intelektualnog potencijala, rast samopouzdanja, a izražena je nesposobnost koncentracije i
rasuđivanja, održavanja ravnoteže te upravljanja vozilom.
Osnovne greške koje su činili mladi vozači pod uticajem alkohola odnose se na brzinu kretanja,
nepravilno mimoilaženje, skretanje, rastojanje i odstojanje što je za posljedicu imalo slijetanje sa
kolovoza, nalet na prepreku te bočne udare, što se može očitati sa dijagrama 3.
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1,00-1,49 g/kg

0

1,50-2,49 g/kg
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Dijagram 4. Greške vozača u zavisnosti od stepena alkoholisanosti
Dejstvom alkohola, pogoršavaju se fiziološke sposobnosti, tj. slabi oštrina vida, produžava se
vrijeme reagovanja, slabi koordinacija i preciznost pokreta, te narušava mogućnost ispravne
procjene saobraćajne situacije (odstojanje, rastojanje, raspoloživi put). Sa druge strane, pod
dejstvom alkohola slabi pažnja, povećava se samouvjerenost, slabi kritičnost i raste sklonost ka
izlaganju rizicima. Kada se na sve ovo još doda i vozačko neiskustvo i skolonost ka rizičnom
ponašanju u toku vožnje, jasno je da su mladi vozači mnogo više izloženi riziku od stradanja u
saobraćajnim nezgodama.
4. ZAKLJUČAK
Analizom dobijenih podataka može se zaključiti da se saobraćajne nezgode na području grada
Istočno Sarajevo, u kojima u najvećem broju učestvuju mladi vozači-početnici, najčešće događaju u
dane vikenda (petak/subota, subota/nedelja), i u noćnim vremenskim intervalima (od 20h do 4h).
Među greškama koje mladi vozači-početnici čine, najzastupljenije su brzina (neprilagođena i
nedozvoljena), oduzimanje prava prvenstva prolaza i nepravilno obavljanje radnje mimoilaženja.
Dalje, karakteristično za saobraćajne nezgode jeste da se iste, u podjednakom procentu događaju,
kako u lošim vremenskim uslovima (mokar kolovoz, snijeg), tako i u dobrim vremenskim uslovima
(suv kolovoz).
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Ono što se i moglo pretpostaviti, a dobijeni podaci su potvrdili, jeste da su u saobraćajnim
nezgodama, u većem procentu (84%), učestvovali muškarci, dok su žene učestvovale sa svega 16 %.
U prilog ovome ide činjenica da žene, u prosjeku, bolje shvataju opasnosti, manje su sklone rizicima,
čine manje saobraćajnih prekršaja, a posebno rjeđe prekoračuju brzinu, voze agresivno i pod
uticajem alkohola. Takođe, žene su manje sklone traganju za uzbuđenjima u saobraćaju i izlaganju
rizičnim situacijama u odnosu na muškarce.
Na kraju, posebno treba istaći podatak da od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda, u čak 23 %
istih su učestvovali mladi vozači-početnici koji su bili u alkoholisanom stanju. Svi su bili muškog pola,
a vrijeme događanja ovih saobraćajnih nezgoda je obuhvatilo vrijeme od 21:00h do 05:00h, i to u
dane vikenda (petak/subota, subota/nedelja), kada u suštini i jeste učestalije konzumiranje alkohola.
Imajući u vidu navedeno, potrebno je da nadležni organi, svako iz svog djelokruga nadležnosti
preduzme odgovarajuće aktivnosti koje će imati za posljedicu smanjenje broja ukupnog saobraćajnih
nezgoda, sa akcentom na mlade vozače-početnike. Konkretno, potrebno je kroz Zakon o osnovama
bezbjednosti saobraćaja na putevimu u BiH, uvesti zabranu upravljanja motornim vozilom za mlade
vozače (početnike), tri godine poslije izdavanja vozačke dozvole, u dane vikenda (petak/nedelja), u
vremenskom periodu od 22.00 h do 06.00 ujutru.
Sa druge strane, imajući u vidu greške koje čine mladi vozači-početnici, potrebno je u sistemu
osposobljavanja kandidata za vozača motornih vozila, posvetiti veću pažnju teoretskoj obuci, sa
naglaskom na posljedicama koje nastaju usljed neprilagođene ili nedozvoljene brzine kretanja vozila,
oduzimanja prava prvenstva prolaza, te nepravilnog obavljanja radnje mimoilaženja. Ovo bi trebalo
obraditi kroz prikazivanje kratkih filmova koji na vrlo upečatljiv i snažan način prikazuju greške koje
dovode do nastanka saobraćajne nezgode, sa akcentom na posljedicama.
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OCJENA BEZBJEDNOSNOG POTENCIJALA VISOKORIZIČNIH DIONICA MAGISTRALNE PUTNE
MREŽE NA PODRUČJU LOKALNIH ZAJEDNICA REPUBLIKE SRPSKE PRIMJENOM NSM
METODOLOGIJE
Msc. Valentina Mandić, TS “Kolor d.o.o.”, Istočno Novo Sarajevo
Prof.dr Osman Lindov, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo
Sažetak: Obezbjeđivanje adekvatne putne infrastrukture i stvaranje ujednačenih uslova za
bezbjedno odvijanje saobraćaja je važan zadatak svake države i njenih predstavnika vlasti. Ovo, sa
druge strane, predstavlja problem subjektima zaduženim za upravljanje putevima da svoje aktivnosti
i značajna finansijska sredstva usmjere tamo gdje će se ta ulaganja opravdati i doprinijeti povećanju
bezbjednosti na putevima za sve učesnike u saobraćaju. Direktivom 2008/96 definisana je NSM
metodologija koja omogućava analizu putne mreže s ciljem otkrivanja dionica sa dobrim
bezbjednosnim predispozicijama, odnosno dionica za koje se predviđa da će unapređenje biti veoma
isplativo. S obzirom na nezadovoljavajuće stanje bezbjednosti saobraćaja u lokalnim zajednicama
Republike Srpske, te na činjenicu da se veliki broj saobraćajnih nezgoda događa na magistralnim
putevima koji prolaze kroz naselja, ovaj rad će imati za cilj identifikaciju dionica magistralnih puteva
na području lokalne zajednice koje imaju visok bezbjednosni potencijal i koje samim tim treba da
predstavljaju prioritete u tretiranju od strane relevantnih subjekata.
Ključne riječi: visokorizične dionice, NSM metodologija, bezbjednosni potencijal

1. UVOD
Kao zemlja u razvoju, sticajem istorijskih i drugih okolnosti, Bosna i Hercegovina znatno
zaostaje u pogledu dostignutog nivoa privrednog razvoja, a samim tim i saobraćajnog sistema. U
našoj zemlji odvijao se brz proces motorizacije koji nije praćen adekvatnom obukom vozača i drugih
učesnika u saobraćaju, dok posebno treba imati u vidu stalan nesklad između broja automobila koji
se uključuju u saobraćaj i razvoja putne mreže. Upravo zbog toga, učešće u saobraćaju, čiji se
intenzitet stalno povećava i uslovi odvijanja usložnjavaju, za posljedicu ima veći broj saobraćajnih
nezgoda. Ovaj problem posebno dolazi do izražaja kada se posmatra bezbjednost saobraćaja u
lokalnim zajednicama, koje svoje aktivnosti i finansijska sredstva moraju usmjeravati na način da se
ostvare što bolji efekti. Činjenica je da su izgradnja i održavanje puta veoma skupi poduhvati, te je iz
tog razloga neophodno djelovati na pojedine dionice koje su identifikovane kao visokorizične. S
obzirom da je na području Grada Istočno Sarajevo posebno ugrožena bezbjednost saobraćaja na
magistralnim putevima, ovaj rad ima za cilj da se kombinovanom primjenom određenih metoda,
definisanih Direktivom 2008/96, identifikuju dionice sa visokim bezbjednosnim potencijalom,
odnosno dionice za koje se predviđa da će ulaganje u njih biti opravdano.

2. SAVREMENE METODOLOGIJE POBOLJŠANJA BEZBJEDNOSTI NA PUTEVIMA I MOGUĆNOST
PROVOĐENJA ISTRAŽIVANJA U BIH
S obzirom na stanje bezbjednosti drumskog saobraćaja u Evropi, EU je donijela niz
dokumenata koji imaju za cilj podizanje nivoa bezbjednosti, među kojima poseban značaj ima
Direktiva 2008/96 Evropskog Parlamenta i Savjeta Evrope o bezbjednom upravljanju putnom
infrastrukturom, objavljena u oktobru 2008. godine, kojom je Evropska unija donijela jasnu odluku o
sljedećim mjerama za povećanje bezbjednosti na putevima (slika 1.):
 RIA (Road Safety Impact Assessment) - Procjena uticaja na bezbjednost puteva;
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RSA (Road Safety Audit) - Revizija bezbjednosti projekata puteva;
EURORAP/iRAP (Evropean/international Road Assessment Programme) Evropski/međunarodni program ocjene bezbjednosti puteva;
RSI (Road Safety Inspection) - Inspekcija bezbjednosti postojećih puteva;
BSM (Black Spot Management) - Upravljanje crnim tačkama;
IDS (In - Depth Studies) - Dubinska analiza saobraćajnih nezgoda;
NSM (Network Safety Management) - Upravljanje bezbjednošću putne mreže.

Slika 1. Integrisani dio upravljanja bezbjednosti na putevima
Metodologije za povećanje bezbjednosti saobraćaja na putevima utvrđene Direktivom
2008/96 imaju za cilj da na najbrži mogući način smanje broj poginulih i teže povrijeđenih osoba u
saobraćajnim nezgodama na putevima, kroz sljedeće aktivnosti:
 utvrđivanjem neprihvatljivih nedostataka u pogledu rizika i bezbjednosti, koji mogu da se
otklone praktičnim mjerama za unapređenje stanja saobraćajne infrastrukture;
 procjenom rizika za donošenje strateških odluka u vezi sa unapređenjem saobraćajne
infrastrukture, zaštitom od sudara i standardima koji se odnose na upravljanje saobraćajem
na putevima;
 uspostavljanjem partnerskih odnosa između svih subjekata koji su odgovorni za
funkcionisanje sistema bezbjednosti puteva.
2.1. Osnovni preduslovi za primjenu savremenih metodologija poboljšanja bezbjednosti
saobraćaja na putevima u Republici Srpskoj
Za efikasno preduzimanje mjera i aktivnosti koje će dovesti do smanjenja broja saobraćajnih
nezgoda neophodno je imati pouzdane rezultate analiza i provjerena saznanja koja su osnova za
reagovanje društva. Za povećanje stepena bezbjednosti u saobraćaju, prije svega je neophodno
poduzeti aktivnosti koje moraju biti organizovane, stručno vođene i praćene, za šta je osnovni
preduslov dobro poznavanje karakteristika postojećeg stanja. Nakon toga je neophodno stručno i
naučno izvršiti definisanje mjera i postupaka za provođenje odgovarajućih mjera i svođenje uzroka
nastanka saobraćajnih nezgoda na najmanju moguću mjeru.
S obzirom na ozbiljnost ekonomskih, političkih i drugih problema u našoj zemlji, bezbjednost
saobraćaja je potisnuta u drugi plan. Sva pažnja, snage i sredstva su usmjereni na rješavanje
ekonomskih i političkih problema, dok je rješavanje problema vezanih za bezbjednost saobraćaja
prilično zanemareno. Upravo zbog toga, problemi se gomilaju i smanjuje se mogućnost rješavanja
čak i onih jednostavnih. Statistika saobraćajnih nezgoda na području Republike Srpske, a posebno
onih sa teže povrijeđenim i poginulim licima, upozorava da treba ozbiljnije pristupiti ovim
problemima i što hitnije preduzeti adekvatne mjere, koje bi mogle dovesti do prihvatljivog i
kontrolisanog sistema bezbjednosti u saobraćaju.
Ograničenja u provođenju opsežnih istraživanja vezana su za nepostojanje jednoznačnih
kriterijuma za ocjenu stanja bezbjednosti na nacionalnom i lokalnom nivou. Posebno kada je u
pitanju istraživanje rizika prema savremenim metodama, implementacija na nacionalnom nivou je
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ključna. Dakle, za provođenje istraživanja u bezbjednosti saobraćaja, neophodno je obezbijediti
prostor za saradnju i koordinaciju svih relevantnih subjekata. Upravljanje visokorizičnim dionicama u
drumskom saobraćaju je nemoguće bez adekvatnih podataka objedinjenih na jednom mjestu. To
objedinjavanje je moguće ostvariti isključivo kroz formiranje kvalitetne baze podataka o
saobraćajnim nezgodama, čime se stvara podloga za sistemsku obradu i analizu, što znatno olakšava
i zaključne procese. Postojanje različitih institucija sa podijeljenom nadležnosti u oblasti bezbjednosti
drumskog saobraćaja otežava prikupljanje podataka o saobraćajnim nezgodama, što svakako utiče
na tačnost relevantnih podataka. Upravo ovo ukazuje na probleme u istraživanju rizika i na
nemogućnost efikasnog upravljanja bezbjednošću saobraćaja.
2.2. Ciljevi i postupak primjene NSM metodologije
Za subjekte koji upravljaju putevima težak je zadatak da se procijeni bezbjednost
infrastrukture neke dionice nezavisno od drugih komponenti, kako bi se utvrdili prioriteti poboljšanja
infrastrukture. NSM metodologija opisuje postupak analize putne mreže sa aspekta bezbjednosti
saobraćaja i pruža pomoć nadležnim subjektima da se otkriju dionice sa dobrim bezbjednosnim
predispozicijama (one dionice na kojima se predviđa da će unapređenje biti veoma isplativo).
Postupak primjene ove metodologije svodi se na određivanje dionice u okviru putne mreže sa slabim
bezbjednosnim karakteristikama i rangiranju dionice prema potencijalnim uštedama u saobraćajnim
nezgodama, kako bi se utvrdila lista prioritetnih dionica koje treba da budu tretirane od strane
organa nadležnih za puteve.
2.2.1. Cilj primjene i struktura NSM metodologije
Cilj ovakvog pristupa rješavanju problema bezbjednosti na putevima je da se odrede dionice u
okviru putne mreže sa slabim bezbjednosnim karakteristikama na osnovu podataka o nezgodama i
sumnji u lošu putnu infrastrukturu, te da se iste rangiraju prema potencijalnim uštedama u
saobraćajnim nezgodama, kako bi se utvrdila lista prioritetnih dionica koje treba da budu tretirane
od strane nadležnih subjekata.
Nakon toga potrebno je vršiti analizu strukture saobraćajnih nezgoda na predmetnim
dionicama da bi se otkrili uzroci tih nezgoda koji bi ukazali na neophodne mjere poboljšanja.
Provođenje ove analize stvara mogućnost poređenja troškova mjera za unapređenje infrastrukture
sa potencijalnim uštedama u troškovima saobraćajnih nezgoda, što će omogućiti rangiranje mjera i
aktivnosti prema prioritetu poduzimanja istih.
Upravljanje bezbjednošću putne mreže može obuhvatiti sljedeće faze:
 Statističke analize podataka o saobraćajnim nezgodama širom putne mreže;
 Detaljna analiza kritičnih dionica;
 Rangiranje mjera prema prioritetu provođenja.
Statističke analize podataka o saobraćajnim nezgodama širom putne mreže podrazumijevaju
identifikaciju i rangiranje dionica po prioritetu djelovanja, oslanjajući se na analizu podataka o
nezgodama poslednjih 3 do 5 godina, a u cilju ostvarenja efekta koji se tiču smanjenja broja nezgoda.
Detaljna analiza kritičnih dionica podrazumijeva utvrđivanje uzročnika saobraćajnih nezgoda sa
aspekta karakteristika putne infrastrukture te iznalaženje mogućih mjera za rješavanje tih uzročnika.
Rangiranje mjera prema prioritetu provođenja odnosi se na procjenu efikasnosti mjera, te procjenu
potencijalne uštede u troškovima saobraćajnih nezgoda koja se može porediti sa troškovima
preduzimanja mjera.
Iako je analiza bezbjednosti poželjna na cijeloj putnoj mreži, ona je ograničena na one dijelove
mreže gdje su neophodni podaci, koji se odnose na nezgode i stanje infrastrukture, dostupni. Na koje
puteve će biti orijentisan pristup NSM-a, zavisi od raspoloživosti potrebnih podataka. Ovaj rad će se
koncentrisati na magistralnu putnu mrežu koja prolazi kroz područje lokalne zajednice, ali procedure
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koje obuhvata NSM su koncipirane na način da mogu biti proširene i usmjerene i na drugi tip putne
mreže. U prvoj fazi primjene procedura može da pokrije samo dio nacionalne putne mreže, te
saobraćajne nezgode sa poginulim i teško povrijeđenim.
2.2.2. Postupak primjene NSM metodologije
NSM metodologija provodi se u nekoliko faza koje obuhvataju različite analize i proračune.
Redoslijed provođenja tih faza je uglavnom ustaljen, ali se može prilagođavati različitim uslovima i
parametrima, kao i vrsti problema. Koliko detaljno će neka od faza biti obrađena, zavisi od vrste i
težine problema koji treba riješiti, ali i od dostupnosti podataka za tu analizu. Za rangiranje dionica
puta koje treba da budu tretirane od strane subjekata nadležnih za puteve na nivou države ili bilo
koje manje jedinice uprave (entitet, distrikt, lokalna zajednica), evaluacija treba da se temelji na
dostupnim informacijama da bi se dobili što bolji rezultati statističkih analiza. Shodno tome, u analizu
posmatrane dionice treba da se uključe i podaci o manje ozbiljnim nezgodama, ukoliko su oni
dostupni. U okviru ove metodologije, različito se tretiraju sljedeće vrste saobraćajnih nezgoda:
 Saobraćajne nezgode sa fatalnim posljedicama (poginuli i teško povrijeđeni);
 Saobraćajne nezgode sa lakše povrijeđenim licima;
 Saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom.
Dionice za koje se vrši analiza treba da budu što je moguće duže, tako da procjena
bezbjednosti na njima vodi pouzdanim rezultatima. Ukoliko su dostupni podaci o saobraćajnim
nezgodama koje su se dogodile na posmatranim dionicama u poslednje tri godine, tada bi podjela
puta na dionice trebalo da se vrši na osnovu učestalosti nastanka nezgoda.
Naredni korak odnosi se na proračun troškova saobraćajnih nezgoda koji se koriste za
utvrđivanje kombinovanog efekta broja i težine nezgoda. Za utvrđivanje bezbjednosnog potencijala,
uzimaju se u obzir prosječni godišnji troškovi saobraćajnih nezgoda PGTSN [KM/god] koji se računaju
prema sljedećem obrascu:
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NSNpog, NSNtp, NSNlp, NSNmš – ukupan broj saobraćajnih nezgoda u posmatranom vremenskom
periodu za svaku kategoriju;
PTSNpog, PTSNtp, PTSNlp, PTSNmš – prosječni trošak po saobraćajnoj nezgodi za svaku kategoriju;
t – posmatrani vremenski period.
Na osnovu prosječnih godišnjih troškova utvrđuje se gustina saobraćajnih nezgoda (GSN) ili
gustina troškova nezgoda (GTSN) koja opisuje prosječni godišnji broj nezgoda, odnosno ukupne
troškove nastale u ekonomiji zbog saobraćajnih nezgoda koje su se desile na dionici dužoj od 1 km.
Gustina se može izraziti kao odnos godišnjeg broja nezgoda ili troškova nezgoda i dužine dionice na
kojoj se saobraćajna nezgoda dogodila.
=
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∙

(2)

(3)

NSN - broj saobraćajnih nezgoda u (t) godina [N];
L - dužina dionice [km];
t - period posmatranja [godina];
PGTSN - prosječni godišnji troškovi saobraćajnih nezgoda [KM∕god].
Utvrđene vrijednosti gustine saobraćajnih nezgoda, odnosno gustine troškova saobraćajnih
nezgoda koriste se za utvrđivanje cijene nezgoda, tj. proračun visine troškova saobraćajnih nezgoda,
što predstavlja odnos kilometraže i broja saobraćajnih nezgoda na dionici.
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gdje je:
PGDS - prosječan dnevni saobraćaj u t godina [vozila/24 h]
Vrijednosti utvrđene na osnovu prethodnih obrazaca za svaku pojedinačnu dionicu koriste se
za izračunavanje bezbjednosnog potencijala (BP) koji opisuje moguće uštede u troškovima koji
nastaju u saobraćajnim nezgodama koje se mogu ostvariti preduzimanjem odgovarajućih mjera. Što
je veći bezbjednosni potencijal, mogu se očekivati veće društvene koristi od poboljšanja dionice.
Bezbjednosni potencijal se računa kao razlika između gustine troškova saobraćajnih nezgoda na
dionici (GTSN) u periodu posmatranja i osnovne vrijednosti gustine troškova (bGTSN).
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Osnovna vrijednost gustine troškova (bGTSN) predstavlja prosječni godišnji broj i težinu
saobraćajnih nezgoda (predstavljenu troškovima nezgoda) po kilometru koji se može postići
projektovanjem na osnovu prosječnog dnevnog obima saobraćaja. Može se dobiti kao proizvod
osnovne cijene troškova nezgode (CTSN) i prosječnog dnevnog saobraćaja (PGDS):
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gdje je:
CTSN - osnovna cijena troškova nezgode [KM/(1000vozilakm)]
Procjenu osnovne cijene troškova nezgode moguće je izvršiti proračunom stope troškova
nezgoda za dobro projektovanu dionicu ili korištenjem određenog procenta (npr. 15%) ukupne cijene
troškova saobraćajne nezgode. Jednostavniji način utvrđivanja osnovne cijene troškova nezgode, koji
će omogućiti rangiranje dionica, jeste da se koristi prosječna visina troškova saobraćajne nezgode.
Važno je napomenuti da ovakav postupak samo doprinosi rangiranju dionica prema prioritetu
tretiranja, ali ne nagovještava koliko se može povećati bezbjednost saobraćaja na predmetnim
dionicama.

3. OCJENA BEZBJEDNOSNOG POTENCIJALA VISOKORIZIČNIH DIONICA MAGISTRALNE PUTNE
MREŽE NA PODRUČJU GRADA ISTOČNO SARAJEVO PRIMJENOM NSM METODOLOGIJE
Provođenje određenih mjera sa ciljem postizanja što boljih efekata po bezbjednost saobraćaja
zahtijeva angažovanje značajnih finansijskih sredstava, pa je stoga neophodno optimizirati njihovu
primjenu i usmjeriti ih tamo gdje je njihova primjena opravdana. S tim u vezi, od posebnog je značaja
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stručno utvrđivanje dijelova putne mreže na kojima je potrebno djelovati sa aspekta bezbjednosti
saobraćaja, a što se može vršiti na osnovu procjene rizika na putevima i detaljne analize dionica sa
najvećim rizikom u cilju identifikacije uzročnika saobraćajnih nezgoda i iznalaženja opravdanih
rješenja za poboljšanje.
S obzirom na nezadovoljavajuće stanje bezbjednosti saobraćaja na području Grada Istočno
Sarajevo, veoma je bitno da se aktivnosti, a samim tim i značajna finansijska sredstava, od strane
nadležnih subjekata usmjere na način da se mogu očekivati pozitivni efekti. Da bi to bilo ostvarivo,
trebalo bi da se vrše detaljne analize, pri čemu se pogodne mjere za unapređenje mogu izvesti na
osnovu sveobuhvatne analize saobraćajnih nezgoda, dok ekonomska procjena preduzimanja tih
mjera zahtijeva „cost-benefit“ analizu. Kako se znatan broj saobraćajnih nezgoda, posebno onih koje
za ishod imaju teže posljedice, događa na magistralnim putevima, predmet analize u nastavku će biti
dionice magistralnih puteva koje prolaze kroz područje lokalne zajednice, odnosno Grada Istočno
Sarajevo.
3.1. Identifikacija visokorizičnih dionica magistralne putne mreže na području Grada Istočno
Sarajevo
Identifikacija visokorizičnih dionica magistralnih puteva vrši se na osnovu procjene rizika od
nastanka saobraćajnih nezgoda za svaku predmetnu dionicu. S obzirom da je Direktivom 2008/96
utvrđen EuroRAP program procjene rizika na postojećim putevima, isti će biti korišten za otkrivanje
visokorizičnih dionica, a takva procjena će predstavljati osnovu za dalje analize i ekonomske procjene
preduzimanja konkretnih mjera prema NSM metodologiji. Mapiranje rizika na putevima i
identifikacija visokorizičnih dionica prema EuroRAP metodologiji vrši se na osnovu prikupljenih
podataka o broju saobraćajnih nezgoda, broja poginulih i povrijeđenih na pojedinim dionicama puta,
te na osnovu protoka saobraćaja. Na taj način izrađuju se mape koje označavaju bezbjednosne
performanse puta, odnosno rizik od smrtnosti i povređivanja na datim dionicama puta. Na osnovu
kreiranih mapa rizika vrši se rangiranje najbezbjednijih i najopasnijih dionica puta prema stepenu
rizika. Mape rizika predstavljaju baznu platformu za poduzimanje konkretnih mjera.
Kako bi se izvršio najmjerodavniji proračun rizika, potrebno je da se obuhvati cjelokupna
mreža magistralnih puteva, odnosno svaka pojedinačna dionica, kojih prema evidenciji JP “Putevi RS”
ima 187. S obzirom da je ovaj rad usmjeren na analizu bezbjednosti saobraćaja na području lokalne
zajednice, u nastavku će biti prikazan detaljan proračun rizika samo za dionice magistralnih puteva
na području Grada Istočno Sarajevo.
Da bi se dobile dionice pogodne za proračun, izvršeno je grupisanje pojedinih prvobitnih
dionica magistralnih puteva, čime su nastale spojene dionice za koje se vrši identifikacija rizika, a
kojima su pridruženi podaci o prosječnom godišnjem dnevnom saobraćaju i saobraćajnim
nezgodama. Mapiranje rizika s obzirom na saobraćajne nezgode po broju pređenih kilometara (MR2)
kao najmjerodavniji pokazatelj podrazumijeva stopu rizika po milijardi pređenih kilometara vozila, a
utvrđuje se na osnovu sljedećeg obrasca:
.
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gdje je:
MR2 – stopa rizika s obzirom na saobraćajne nezgode po broju pređenih kilometara;
SNpog.+t.p. – broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teže povrijeđenim na predmetnoj dionici (2009,
2010, 2011. godina);
L – dužina dionice puta za koju se provodi istraživanje;
PGDS - prosječni godišnji dnevni saobraćaj na predmetnoj dionici puta (2009, 2010, 2011. godina);
365 – broj dana u jednoj godini;
3 – broj godina u analiziranom vremenskom periodu.
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Za utvrđivanje pragova stopa riziko grupa neophodno je izvršiti njihovo prilagođavanje. Kao
ekvivalenti za usklađivanje uzeti su pragovi stopa riziko grupa za Veliku Britaniju. Obrazac prema
kojem se vrši usklađivanje je sljedeći:
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gdje je:
PRS - prilagođeni prag stope riziko grupa za Republiku Srpsku;
PVB - prag stope riziko grupa za Veliku Britaniju;
SNpog.+t.p. - broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teže povrijeđenim licima na datoj dionici (2009,
2010 i 2011. godina);
SNpog. - broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima na datoj dionici (2009, 2010 i 2011. godina);
N - predmetna dionica.
U tabeli 1. su prikazani prilagođeni pragovi stopa rizika koji su izračunati na osnovu obrasca 9,
kao i skala boja koje se dodjeljuju svakoj dionici prema grupi rizika kojoj pripada. Bitno je
napomenuti da su pragovi utvrđivani uzimajući u obzir sve dionice magistralnih puteva u Republici
Srpskoj, a ne samo dionice na području Grada Istočno Sarajevo.
Grupe rizika
Visoki rizik
Srednje-visoki rizik
Srednji rizik
Nisko-srednji rizik
Niski rizik

Ekvivalenti pragova stopa
riziko grupa za Veliku Britaniju
> 28,4
16,7 - 28,4
9,7 - 16,7
2,4 - 9,7
0 - 2,4

Prilagođeni pragovi
stopa riziko grupa za
Republiku Srpsku
> 137,86
81,06 - 137,86
47,08 - 81,06
11,65 - 47,08
0 - 11,65

Skala boja riziko
grupe i nivo rizika
5
4
3
2
1

Tabela 1. Prilagođeni pragovi stopa rizika za Republiku Srpsku i riziko grupe s obzirom na saobraćajne
nezgode po broju pređenih kilometara
Nakon što se u drugom koraku izračuna stopa rizika za svaku dionicu prema obrascu 8. vrši se
razvrstavanje dionica u riziko grupe, u skladu sa prethodno definisanim pragovima stopa rizika. U
nastavku su tabelarno (tabela 2.) prikazani podaci o PGDS-u i saobraćajnim nezgodama za svaku
spojenu dionicu magistralnih puteva na području Grada Istočno Sarajevo za koju se vrši proračun u
analiziranom periodu (2009, 2010 i 2011. godina), kao i stope rizika izračunate za svaku dionicu
magistralnih puteva.
Oznaka
dionice
i puta
M5
M5
M18
M18
M18
M19
M19
M19.3

Spojena dionica (početna i završna
tačka)
Lapišnica (gr. RS) - Pale 1
Pale 1 - Prača (gr. RS)
Dobrinja(gr. RS) - Krupac
Krupac - Bogatići (gr. RS)
Trnovo (granica RS) - Dobro Polje
Han Pijesak 2 - Sokolac
Sokolac - Ljubogošta
Podromanija - Rogatica

Dužina
dionice
(km)
11,34
21,82
5,75
11,27
13,81
27,48
30,19
28,60

ΣSNpog.+t.p

Prosječni
PGDS

MR2

Nivo
rizika

18
8
9
11
2
8
35
24

6961
1975
7564
3275
1636
1967
4795
2826

208,24
169,57
189,14
272,29
80,85
135,15
220,82
271,20

5
5
5
5
3
4
5
5

Tabela 2. Vrijednost rizika s obzirom na saobraćajne nezgode po broju pređenih kilometara za dionice
magistralnih puteva na području Grada Istočno Sarajevo
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Na slici 2. prikazane su dionice magistralnih puteva koji se nalaze na području Grada Istočno
Sarajevo, označene bojama u skladu sa njihovom pripadnošću riziko grupama s obzirom na
saobraćajne nezgode po pređenom kilometru.

Slika 2. Mapa rizika na dionicama magistralnih puteva na području Grada Istočno Sarajevo

3.2. Utvrđivanje bezbjednosnog potencijala i rangiranje dionica prema NSM metodologiji
Procjenom rizika pomoću EuroRAP metodologije utvrđeno je da čak 108,97 km magistralnog
puta koji prolazi kroz teritoriju Grada Istočno Sarajevo pripada grupi visokog rizika s obzirom na
nastanak saobraćajnih nezgoda. Ova činjenica govori o tome koliko je važno djelovati u smjeru
poboljšanja bezbjednosti saobraćaja na predmetnim dionicama, međutim, postavlja se pitanje gdje i
na koji način djelovati kako bi se ostvarili najbolji mogući efekti. Odgovor na ovo pitanje može dati
„cost-benefit“ analiza, koju omogućava NSM metodologija.
U tabeli 3. su prikazani podaci o svakoj pojedinačnoj dionici koja čini mrežu magistralnih
puteva na području Grada Istočno Sarajevo za analizirani vremenski period od tri godine i za koje se
utvrđuje bezbjednosni potencijal u zavisnosti od troškova saobraćajnih nezgoda.
Dionica (početna i završna tačka)
Lapišnica (gr. RS) - Pale 1
Pale 1 - Prača (gr. RS)
Dobrinja (gr. RS) - Krupac
Krupac - Bogatići (gr. RS)
Trnovo (granica RS) - Dobro Polje
Han Pijesak 2 - Sokolac
Sokolac - Ljubogošta
Podromanija - Rogatica

Dužina
dionice (km)
11,34
21,82
5,75
11,27
13,81
27,48
30,19
28,60

ΣNSN

ΣNSNpog

ΣNSNtp

ΣNSNlp

ΣNSNmš

228
51
133
92
104
104
365
186

8
3
1
1
1
1
7
3

10
5
8
10
1
7
28
21

25
9
12
12
7
13
48
24

185
34
112
69
95
83
282
138

Tabela 3. Podaci o broju saobraćajnih nezgoda po dionicama
Za proračun prosječnih godišnjih troškova saobraćajnih nezgoda korištene su vrijednosti
prosječnih troškova po jednoj saobraćajnoj nezgodi za svaku kategoriju kako se može vidjeti u tabeli
4.35

35

„Troškovi saobraćajnih nezgoda u Republici Srspkoj“, April 2012, Ekonomski institut a.d. Banja
Luka.
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Stavka

SN sa poginulim

SN sa teže
povrijeđenim

SN sa lakše
povrijeđenim

Ukupno po nastradalom
Ukupno po nezgodi
Prosječni troškovi po
SN

520950,00
14166,00

20776,00
8460,00

693,00
4609,00

SN sa
materijalnom
štetom
3258,00

535116,00

29236,00

5302,00

3258,00

Tabela 4. Prosječni troškovi saobraćajne nezgode po kategorijama
U nastavku su tabelarno (tabela 5.) i grafički (histogram 1.) prikazani rezultati proračuna
bezbjednosnog potencijala prema metodologiji NSM, na osnovu izraza (1), (3), (5) i (6), pri čemu su
dionice rangirane prema vrijednosti istog. Bezbjednosni potencijal opisuje moguće uštede u
troškovima koji nastaju u saobraćajnim nezgodama koje se mogu ostvariti preduzimanjem
odgovarajućih mjera. Što je veća potencijalna bezbjednost, mogu se očekivati veće društvene koristi
od poboljšanja dionice.
Dionica (početna i završna
tačka)
Lapišnica (gr. RS) - Pale 1
Pale 1 - Prača (gr. RS)
Dobrinja (gr. RS) - Krupac
Krupac - Bogatići (gr. RS)
Trnovo (granica RS) - Dobro
Polje
Han Pijesak 2 - Sokolac
Sokolac - Ljubogošta
Podromanija - Rogatica

Dužina
dionic
e (km)
11,34
21,82
5,75
11,27

VTSN

PGTSN

GTSN

(KM)

(1000KM/km)

(KM/1000vozilo
km)

(1000KM/km)

1769522,667
636672,6667
399174,6667
371967,333

156,04
29,18
69,42
33

61,41
40,48
25,14
27,61

132,64
24,80
59,01
28,05

13,81

303658,6667

21,99

36,83

18,69

27,48
30,19
28,60

359702,6667
1912557,333
2773052

13,09
63,35
96,96

18,23
36,196
93,99

11,13
53,85
82,42

SP

Tabela 5. Proračun bezbjednosnog potencijala i rangiranje dionica
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Dobrinja (gr. RS) - Krupac

59

Sokolac - Ljubogošta

54

Krupac - Bogatići (gr. RS)

28 25

19
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Pale 1 - Prača (gr. RS)
Trnovo (granica RS) - Dobro Polje

0
Bezbjednosni potencijal (1000KM/km)

Han Pijesak 2 - Sokolac

Histogram 1. Rangiranje dionica prema vrijednosti bezbjednosnog potencijala
Na slici 3. su u vidu mape prikazane dionice magistralnih puteva na području Grada Istočno
Sarajevo i to prema njihovoj pripadnosti određenom rangu s obzirom na vrijednost bezbjednosnog
potencijala.
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Slika 3. Mapa magistralne putne mreže na području Grada Istočno Sarajevo s obzirom na distribuciju
bezbjednosnog potencijala po dionicama
Iz prethodno prikazanog proračuna, te rangiranja dionica prema visini bezbjednosnog
potencijala, jasno su definisani prioriteti tretiranja visokorizičnih dionica od strane nadležnih
subjekata. Ovakva “cost-benefit” analiza omogućava sagledavanje ekonomskih parametara i
sigurniju procjenu opravdanosti ulaganja finansijskih sredstava u rehabilitaciju i rekonstrukciju
dionica putne mreže sa ciljem smanjenja rizika od nastanka saobraćajnih nezgoda.
4. ZAKLJUČAK
Imajući u vidu nezadovoljavajuće stanje bezbjednosti saobraćaja na području Grada Istočno
Sarajevo, kao i velike probleme koji se kriju iza statistika saobraćajnih nezgoda, bilo je neophodno
pristupiti detaljnoj analizi koja će omogućiti da se aktivnosti s ciljem poboljšanja bezbjednosti, a
samim tim i značajna finansijska sredstva, usmjere tamo gdje se mogu očekivati najbolji rezultati. S
obzirom da je na magistralnim putevima koji prolaze kroz područje ove lokalne zajednice naročito
izražen rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda, ovim radom su obuhvaćeni upravo ti putni pravci,
koji ujedno imaju i poseban privredni značaj.
Da bi se analiza ekonomskih parametara usmjerila na one dionice na kojima zaista postoji
potreba za poboljšanjem, bilo je neophodno identifikovati dionice magistralne putne mreže na
području Grada Istočno Sarajevo, koje imaju visok rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda.
Visokorizične dionice identifikovane su na osnovu EuroRAP metodologije, čime je utvrđeno da čak
108,97 km magistralnog puta koji prolazi kroz područje ove lokalne zajednice pripada grupi visokog
rizika s obzirom na nastanak saobraćajnih nezgoda. Za ove dionice je putem NSM metodologije, na
osnovu vrijednosti bezbjednosnog potencijala, utvrđeno koja od njih treba da ima veći prioritet u
tretiranju od strane nadležnih subjekata, a s obzirom na ekonomsku isplativost. Nakon što su
identifikovane prioritetne dionice sa dobrim bezbjednosnim predispozicijama, neophodno je utvrditi
pogodne mjere i to provođenjem detaljne analize strukture saobraćajnih nezgoda za svaku
posmatranu dionicu pojedinačno. Za ovakve analize mogu se koristiti različite metodologije
definisane Direktivom 2008/96, kao na primjer BSM ili IDS, čiji bi osnovni cilj bio da se otkriju
nedostaci i poremećaji predmetne dionice prije poduzimanja mjera za poboljšanje.
Primjer korištenja savremenih metodologija definisanih Direktivom 2008/96 na području
Grada Istočno Sarajevo može biti od koristi subjektima nadležnim za bezbjednost saobraćaja u bilo
kojoj lokalnoj zajednici ili subjektima na nivou države, jer ovakva vrsta analize omogućava objektivnu
procjenu bezbjednosti saobraćaja na putevima i rangiranje dionica za dalju analizu i tretman. Na ovaj
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način će se ograničena finansijska sredstva utrošiti na najbolji način i to na unapređenje bezbjednosti
drumskog saobraćaja za sve učesnike.
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MOBILNI TELEFON KAO FAKTOR OMETANJA VOZAČA ZA VRIJEME VOŽNJE - REZULTATI
TERENSKOG ISTRAŽIVANJA
Zoran Andrić36, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine
Miroslav Đerić37, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Rezime-Dosadašnja istraživanja u saobraćaju ukazuju da je oko 25 % svih saobraćajnih nezgoda
povezano sa ometanjem vozača, odnosno odvraćanjem pažnje. Takođe, brojne studije ukazuju da
korišćenje mobilnog telefona za vrijeme vožnje može biti jedan od glavnih faktora u ometanju
vozača, što može imati za posljedicu povećanje mogućnosti nastanka saobraćajnih nezgoda sa
ozbiljnim posljedicama. Ono što je značajno jeste da ove studije otkrivaju da korišćenje mobilnog
telefona za vrijeme vožnje, ima za posljedicu nesigurni oblik vožnje.
U ovom radu su prikazani rezultati istraživanja neposrednog opažanja vozača o korišćenju mobilnog
telefona za vrijeme vožnje, koja je sprovedena u septembru mjesecu 2012.godine na području
lokalne zajednice Pale. Neposredno opažnje je obavljeno na ukupno četiri lokacije, od koji su dvije
obuhvatile opažanje na raskrsnicama, a druge dvije na otvorenim dionicama puta. Ukupno,
neposrednim opažanjem je obuhvaćeno 400 vozača, po sto učesnika na svakoj od lokacija. U radu su
prikazani rezultati koji se odnose na stepen korišćenja mobilnog telefona i sigurnosnog pojasa od
strane vozača za vrijeme vožnje na raskrsnicama i otvorenim dionicama puta.
Ključne riječi - mobilni telefon, vožnja, opažanje, raskrsnica, bezbjednost saobraćaja.

1. UVOD
Bezbjednost saobraćaja predstavlja važan društveni problem. Prema izvještaju Evropske Komisije iz
2010. godine, više od 35.000 ljudi je poginulo u saobraćajnim nezgodama na putevima zemalja
članica Evropske Unije u 2009.godini, što je jednako jednom gradu srednje veličine. Ako se ovim
podacima dodaju i podaci o broju povređenih u saobraćajnim nezgodama, koji iznose više od
1.500.000 ljudi za 2009.godinu, jasno je da se radi o ozbiljnom društvenom problemu. Ovaj problem
dobija još više na težini, ukoliko se uzme u obzir da su ukupni troškovi saobraćajnih nezgoda za
društvo, zemlje članice Evropske Unije veliki i iznose prosječno 130 biliona € za 2009.godinu.
Dosadašnja istraživanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja ukazuju da je oko 25 % od svih
saobraćajnih nezgoda povezano sa ometanjem vozača odnosno odvraćanjem pažnje za vrijeme
vožnje. Socijalna i ekonomska cijena, odnosno troškovi ovih nezgoda se procijenjuju na oko $ 40
biliona američkih dolara godišnje. Sa druge strane, upotreba novih tehnologija za vrijeme vožnje još
više pogoršava ovaj problem. Naime, mobilni telefoni se danas u velikoj mjeri koriste u motornom
vozilu, a uzimajući u obzir mobilne operatore koji sve više proizvode odnosno pružaju nove usluge
vozačima koje su za njih korisne (surfovanje internetom, primanje i slanje elektronskih poruka,
gledanje filmova), ukupno vrijeme i izloženost riziku upotrebe mobilnog telefona za vrijeme vožnje
36

ANDRIĆ Zoran, dipl.inž.saob., Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Trg
BiH 1, Sarajevo, e-mail:zoran.andric@mkt.gov.ba
37

ĐERIĆ Miroslav, dipl.inž.saob., Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Trg
BiH 1, Sarajevo, BiH, e-mail:miroslav.djeric@mkt.gov.ba

137

sve više raste. Tako, na primjer : dvije trećine finskih vozača (Lamle i ostali, 2002), i 85 % američkih
vozača (Goodman i ostali., 1999), koriste mobilni telefon za vrijeme vožnje.
Uzimajući u obzir da je upotreba mobilnog telefona za vrijeme vožnje isto toliko opasna kao i
upravljanje vozilom pod uticajem alkohola, u proteklih nekoliko godina, uticaj mobilne tehnologije
na bezbjednost saobraćaja je postao predmet odnosno cilj mogobrojnih istraživanja. U osnovi, većina
ovih istraživanja je usmjerena na rizik koji nastaje kao posljedica upotrebe mobilnog telefona za
vrijeme vožnje. Ono što je značajno jeste da ova istraživanja otkrivaju da upotreba mobilnog telefona
za vrijeme vožnje ima za posljedicu nesigurni oblik vožnje. Uzimajući u obzir navedeno, može se
zaključiti da je aktivnost „upotreba mobilnog telefona” za vrijeme vožnje prepoznata kao faktor koji
doprinosi nastanku saobraćajne nezgode, te su u tom cilju neke zemlje zabranile korišćenje mobilnog
telefona za vrijeme vožnje (Norveška, Australija i druge).
Jedna od zemalja koja je takođe zabranila korišćenje mobilnog telefona u vožnji jeste i Bosna i
Hercegovina. Naime, u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na
putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj:6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10,
18/13), propisano je da za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije da
koristi mobilni telefon u vožnji, osim u slučaju da je mobilni telefon prilagođen upotrebi u vozilu. Pod
kretanjem vozila smatra se i slučaj kada je vozilo zaustavljeno radi postupanja vozača po
saobraćajnom znaku, postupanja po znaku i naredbi ovlašćenog lica, propuštanja vozila koja imaju
pravo prvenstva prolaza, te u drugim slučajevima kada je vozač dužan ili prinuđen da zaustavi vozilo
na kolovozu prema odredbama Zakona.
Za nepoštovanje pomenute odredbe Zakon je utvrdio novčanu kaznu u iznosu od 40,00 KM. U
slučaju da je kao posljedica korišćenja mobilnog telefona za vrijeme vožnje izazvana saobraćajna
nezgoda, učinilac prekršaja, vozač motornog vozila će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50,00
KM do 200,00 KM, odrediće mu se jedan kazneni bod, a može se izreći i zabrana upravljanja
motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.
Predmet istraživanja je neposredno opažanje vozača motornih vozila, na područja lokalne zajednice
Pale. Neposredno opažnje je obavljeno na ukupno četiri lokacije, od koji su dvije obuhvatile opažanje
na raskrsnicama, a druge dvije na otvorenim dionicama puta. Ukupno, neposrednim opažanjem je
obuhvaćeno 400 vozača, po sto učesnika na svakoj od lokacija. U radu su prikazani rezultati koji se
odnose na stepen korišćenja mobilnog telefona i sigurnosnog pojasa od strane vozača za vrijeme
vožnje na raskrsnicama i otvorenim dionicama puta.
2.METOD
U istraživanju je kao osnovni metod prikupljanja podataka korišćen metod neposrednog opažanja. U
tom kontekstu je razvijen poseban listić koji je podrazumijevao upisivanje osnovnih podataka o
vozaču (pol, životna dob), te da li isti koriste sigurnosti pojas i mobilni telefon za vrijeme vožnje.
Neposredno opažanje je realizovano u mjesecu septembru 2012.godine, na području lokalne
zajednice Pale, na ukupno četiri lokacije, od koji su dvije obuhvatile opažanje na raskrsnicama, a
druge dvije na otvorenim dionicama puta. Ukupno, neposrednim opažanjem je obuhvaćeno 400
vozača, po sto učesnika na svakoj od lokacija. Rezultati neposrednog opažanja su unijeti u posebnu
tabelu, a potom obrađeni korišćenjem odgovarajućeg softvera. Glavno ograničenje istraživanja se
odnosi na uzorak i njegovu reprezentativnost. Rezultate neposrednog opažanja treba uzeti sa dozom
određene rezerve, uzimajući u obzir mogućnost lica koje je vršilo opažanje da uoči da li vozači koriste
mobilni telefon, odosno sigurnosni pojas za vrijeme vožnje.
3.REZULTATI
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3.1. Opšti rezultati analize
Većinu vozača koji su bili predmet neposrednog opažanja čine pripadnici muške populacije, njih 327
(81%), dok je žena 73 (19%). Posmatrajući životnu dob posmatranih vozača uočava se da je najveći
broj vozača starosne dobi do 30 godina starosti (53%), od 30 do 50 godina (31%), te preko 50 godina
starosti (16%).
3.2. Najznačajniji rezultati istraživanja
Korišćenje mobilnog telefona za vrijeme vožnje,
posmatrano po lokacijama opažanja
(raskrsnice, otvorene dionice )
16.0
da %

16
15
14

13.5

13
12
raskrsnice
Pale

otvorene dionice

Dijagram 1:
Korišćenje mobilnog telefona za vrijeme vožnje, posmatrano po lokacijama opažanja (raskrsnice,
otvorene dionice)
Rezultati neposrednog opažanja pokazuju da od ukupnog broja posmatranih vozača na raskrsnicama
(N=200), njih 16% koristi mobilni telefon za vrijeme vožnje, dok je na otvorenim dionicama puta taj
procenat od ukupnog broja posmatranih vozača (N=200), neznatno manji i iznosi 13,6%.
Korišćenje mobilnog telefona za vrijeme vožnje,
posmatrano po lokacijama opažanja (raskrsnice,
dionice u gradu), i polu (muški, ženski)
d…

20.0
15.0
10.0

17.9

5.0

13.9
7.9
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0.0
M

Ž
raskrsnice

M

Ž

otvorene dionice

Dijagram 2:
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Korišćenje mobilnog telefona za vrijeme vožnje, posmatrano po lokacijama opažanja(raskrsnice,
otvorene dionice), i polu (muški, ženski)
Ako dobijene podatke neposrednog opažanja posmatramo po polu, isti pokazuju da veći procenat
pripadnika muškog pola koristi mobilni telefon za vrijeme vožnje u odnosu na pripadnice ženskog
pola, i to kako na raskrsnicama (17,9% u odnosu na 7,9%), tako i na otvorenim dionicama u gradu
(13,9% u odnosu na 11,4%).
Korišćenje sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje,
posmatrano po lokacijama opažanja
(raskrsnice, otvorene dionice)
25.0

da %

22.5

20.0

17.0

15.0
10.0
5.0
0.0
raskrsnice

otvorene dionice

Dijagram 3:
Korišćenje sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje, posmatrano po lokacijama opažanja (raskrsnice,
otvorene dionice)
Rezultati neposrednog opažanja o korišćenju sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje pokazuju da
nedopustivo mali procenat posmatranih vozača za vrijeme vožnje koristi sigurnosni pojas. Naime, od
ukupnog broja posmatranih vozača na raskrsnicama (N=200), samo njih 22,5% koristi sigurnosni
pojas, dok je taj procenat, od ukupnog broja posmatranih na otvorenim dionicama u gradu (N=200),
još manji i isti iznosi samo 17%.
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Korišćenje sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje,
posmatrano po lokacijama opažanja (raskrsnice,
otvorene dionice), i polu (muški, ženski)
d…
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Ž
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Dijagram 4:
Korišćenje sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje, posmatrano po lokacijama opažanja (raskrsnice,
otvorene dionice), i polu (muški, ženski)
Ako dobijene rezultate neposrednog opažanja o korišćenju sigurnosnog pojasa razvrstamo po
lokacijama opažanja (raskrsnice, otvorene dionice u gradu), i po polu, možemo zaključiti da
pripadnici muškog pola u znatno manjem procentu u odnosu na pripadnice ženskog pola koriste
sigurnosni pojasa za vrijeme vožnje, i to, samo 19,1% u odnosu na 36,8% na raskrsnicama, te 15,2% u
odnosu na 25,7% na otvorenim dionicama u gradu.
Korišćenje mobilnog telefona i sigurnosnog pojasa za
vrijeme vožnje, posmatrano po lokacijama opažanja
(raskrsnice, otvorene dionice)
koristio sig.pojas %
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%
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raskrsnice
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Dijagram 5:
Korišćenje mobilnog telefona i sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje, posmatrano po lokacijama
opažanja (raskrsnice, otvorene dionice)
Ako međusobno uporedimo dobijene podatke o korišćenju mobilnog telefona i sigurnosnog pojasa
za vrijeme vožnje, posmatrano po lokacijama opažanja (raskrsnice, otvorene dionice u gradu),
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možemo zaključiti da približno jednak procenat posmatranih vozača, kako na raskrsnicama, tako i na
otvorenim dionicama u gradu, ne koristi mobilni telefon. Sa druge strane, procenat posmatranih
vozača koji koriste sigurnosni pojas za vrijeme vožnje je nešto veći na raskrsnicama u odnosu na
otvorenim dionicama u gradu (22,5% u odnosu na 17%).
4.DISKUSIJA
Na osnovu analize dobijenih rezultata možemo zaključiti da većinu posmatranih vozača čine
muškarci (81%), starosne dobi do 50 godina (84%).
Od ukupnog broja posmatranih vozača njih 16% koristi mobilni telefon za vrijeme vožnje na
raskrsnicama, dok je na otvorenim dionicama taj procenat neznatno manji i iznosi 13,5%. Kada
dobijene podatke analiziramo po polu, isti pokazuju ono što smo mogli i pretpostaviti, a to je da veći
procenat pripadnika muškog pola u odnosu na pripadnice ženskog pola koristi mobilni telefon za
vrijeme vožnje, kako na raskrsnicama, tako i na otvorenim dionicama u gradu.
Posmatrajući dobijene podatke o korišćenju mobilnog telefona za vrijeme vožnje, možemo zaključiti
da “prihvatljivo” mali procenat posmatranih vozača koristi mobilni telefon za vrijeme vožnje.
Sa druge strane, dobijeni podaci o korišćenju sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje ukazuju na
nedopustivo mali procenat vozača, kako muškaraca, tako i žena, koji koriste sigurnosni pojas za
vrijeme vožnje, posmatrano po lokacijama opažanja (raskrsnice, otvorene dionice u gradu).
5.ZAKLJUČAK
Uzimajući u obzir dobijene rezultate neposrednog opažanja može se zaključiti da i pored postojanja
zakonske regulative koja utvrđuje zabranu korišćenja mobilnog telefona za vrijeme vožnje, postoji
određen procenat vozača koji koriste mobilni telefon u vožnji. Ono što je posebno interesantno jeste
da vozači i pored svjesnosti da korišćenje mobilnog telefona za vrijeme vožnje može imati za
posljedicu nastanak saobraćajne nezgode, i dalje svjesno, koriste mobilni telefon za vrijeme vožnje.
Ono što posebno zabrinjava jeste podatak da i pored postojanja zakonske regulatve koja propisuje
korišćenje sigurnosnog pojasa, izrazito veliki procenat vozača za vrijeme vožnje isti ne koristi.
Takođe, više nego očigledno je da vozači nemaju izgrađen pozitivan stav o značaju i važnosti
korišćenja sigurnosnog pojasa, posmatrano sa aspekta bezbjednosti saobraćaja.
Uzimajući u obzir dobijene rezultate neposrednog opažanja, nameće se potreba za stalnim radom na
podizanju nivoa saobraćajne kulture, koja će imati za posljedicu unapređenje bezbjednosti
saobraćaja. Takođe, u cilju unapređenja bezbjednosti saobraćaja, dobijene rezultate istraživanja je
potrebno javno prezentovati, te preduzeti aktivnosti na realizaciji odgovarajućih kampanja, kako o
negativnim posljedicama korišćenja mobilnog telefona za vrijeme vožnje, tako i o značaju korišćenja
sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje.
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МАПИРАЊЕ ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПРИМЕРУ СИГУРНОСНИХ
ПОЈАСЕВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Доцент др Далибор Пешић, Београд, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305,
11000 Београд, d.pesic@sf.bg.ac.rs
Проф др Крсто Липовац, Београд, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305,
11000 Београд, k.lipovac@gmail.com

проф. др Драган Јовановић, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука,
Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, draganj@uns.ac.rs
Резиме: Да би се успешно управљало безбедношћу саобраћаја неопходно је што прецизније и
поузданије познавати постојеће стање. Традиционално, постојеће стање у безбедности саобраћаја се
дефинише коришћењем тзв. коначних излаза, односно на основу саобраћајних незгода и последица
саобраћајних незгода. Последњих година се тражи погодан начин да се безбедност саобраћаја оцени
коришћењем неких других показатеља, и то, чак, и без познавања података о саобраћајним незгодама и
последицама незгода. У најразвијенијим земљама света, у ту сврху користе се индикатори безбедности
саобраћаја, који представљају везу између перформанси система безбедности саобраћаја и коначних
излаза из система безбедности саобраћаја. Индикатори безбедности саобраћаја су корелативни са
саобраћајним незгодама, односно са последицама незгода и служе као допуна традицоналним
методама праћења стања безбедности саобраћаја. Индикатори безбедности саобраћаја су показатељи
перформанси система и могу да послуже за описивање обима и врсте проблема безбедности
саобраћаја, односно могу помоћи у стручном дефинисању кључних области рада и у дефинисању
контрамера. Међутим, у стручној јавности остаје отворено питање прегледног приказивања стања
индикатора безбедности саобраћаја. У овом раду приказана је могућност једноставног, графичког
приказивања стања индикатора безбедности саобраћаја (мапирања индикатора безбедности
саобраћаја) на примеру употребе сигурносних појасева у Републици Србији.
Кључне речи: управљање безбедношћу саобраћаја; праћење стања; индикатори безбедности
саобраћаја; мапирање; сигурносни појасеви.

1. УВОД
Просторне карактеристике саобраћајних незгода, поред осталог представљају основ за
превенцију и усмеравање активности на превенцији саобраћајних незгода (Липовац, К. и др.,
2007). Правилним дефинисањем нивоа безбедности саобраћаја и оценом ризика страдања у
саобраћају може се поредити стање безбедности саобраћаја у различитим просторима или у
различитим временима, али се могу уочити и конкретни проблеми безбедности саобраћаја
(Пешић и др., 2010, Липовац и др., 2012). Оцењивањем стања безбедности саобраћаја, осим
могућности праћења стања може се пратити учинак, дефинисати успостављени трендови,
предвидети, односно утврдити проблеми и кључне области деловања, проценити политички
утицај, вршити поређења итд. (Липовац и др., 2013, Пешић и др., 2013). Са друге стране, врло
је важно схватити да се прецизним оцењивањем омогућава да се схвате и дефинишу
проблеми безбедности саобраћаја, али и да се планирају ефективне мере безбедности
саобраћаја (Липовац, и др., 2008).
Традиционално праћење стања безбедности саобраћаја, коришћењем броја и последица
саобраћајних незгода може у једној већој мери да укаже на проблеме у безбедности
саобраћаја, посебно ако се ради о анализама које обухватају већа подручја. Међутим, локалне
заједнице су, по правилу мање површине, са мањим бројем становника, мањим бројем
регистрованих возила, мањим бројем возача итд. Зато је потребно наћи одговарајући, додатни
начин праћења стања безбедности саобраћаја у локалној заједници. У ову сврху могу
послужити индикатори безбедности саобраћаја који добро описују перформансе система
безбедности саобраћаја и имају јаку корелативну везу са бројем и последицама саобраћајних
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незгода. На пример, индикатор безбедности саобраћаја који се односи на употребу
сигурносних појасева, има јаку корелацију са обимом последица саобраћајних незгода, јер ће
са повећањем употребе сигурносних појасева обим последица саобраћајних незгода опасти.
До сада је, на нашим просторима, успостављено ''мапирање ризика'' (Липовац и др., 2007,
2008, 2009), које подразумева да се коришћењем опште познатих и прихваћених ризика у
саобраћају (јавни, саобраћајни, динамички, колективни, индивидуални и сл.) могу уочити
подручја која имају повећану угроженост у саобраћају. Са друге стране, било би од користи
''спустити'' на карте (мапе) и индикаторе безбедности саобраћаја, па анализом за себе или
упоредном анализом са осталим мапама ризика доћи до одговарајућих закључака.
2. ЗНАЧАЈ ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА НИВО ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
При сагледавању стања безбедности саобраћаја у некој локалној заједници, неопходно
утврдити стање саобраћајних незгода и последица саобраћајних незгода, стање ставова
учесника у саобраћају, стање инфраструктуре, стање институционалних капацитета (тела за
безбедност саобраћаја, саобраћајна полиција, школство, аутошколе, итд), стање
професионализма у безбедности саобраћаја, али и понашање учесника у саобраћају. Ово
последње, могуће је утврдити мерењем тзв. индикатора безбедности саобраћаја. Треба
разликовати појединачне грешке учесника у саобраћају (појединац не користи сигурносни
појас), од индикатора који описују перформансе система безбедности саобраћаја (проценат
употребе сигурносних појасева).
Примена индикатора безбедности саобраћаја је посебно значајна за праћење стања у локалној
средини. Наиме, у некој општини, број смртно страдалих у саобраћајним незгодама на
годишњем нивоу може бити изузетно мали (једноцифрен или мањи двоцифрен број). Чак је
могућ случај да су смртна страдања у саобраћају у некој од локалних заједница толико ретки
да се на пример догађа један смртни случај у неколико година. Број погинулих није погодан за
анализу стања безбедности саобраћаја, нити за анализу промена у таквим општинама, јер се
ради о малим бројевима и није могућа статистичка анализа. У неким случајевима би
проширење последица са смртних, укључивањем и повређених лица, могло да буде решење
(Пешић и др, 2013).
Неопходно је истаћи да постоји изузетно велика потреба и интерес локалне заједнице за
оцењивање безбедости саобраћаја. Индикатори безбедности саобраћаја могу помоћи
решавањупроблема са величином узорка (на пример мали број погинулих лица, мали број
тешко повређених лица), поузданошћу узорка (на пример недостају подаци о саобраћајним
незгодама са материјалним штетама, недостају подаци о тачним локацијама незгода) итд.
3. ПРАЋЕЊЕ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И СТВАРАЊЕ МОГУЋНОСТ УОЧАВАЊА
ПРОБЛЕМА У ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА МАПИРАЊЕМ
Јавни ризик смртног страдања у саобраћају у Србији (око 10 пог./100.000 становника)
приближно је једнак просеку у Европи. Србија и свака њена локална заједница има много
могућности за унапређење, како би се приближила најуспешнијим земљама у безбедности
саобраћаја (Пешић и др. 2012). План деценије акције у безбедности саобраћаја је предвидео
активности у пет (5) области (''стубова''): управљање безбедношћу саобраћаја, путеви, возила,
учесници у саобраћају и здравствено збрињавање након саобраћајних незгода. У свакој од
набројаних пет области, могу се дефинисати индикатори безбедности саобраћаја којима ће се
мерити стање и напредак у тим областима.
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Да би се успешно пратило стање безбедности саобраћаја и стручно дефинисали кључни
проблеми у локалним заједницама неопходно је, најмање једном годишње вршити:
-

мапирање ризика страдања становништва и
мапирање индикатора безбедности саобраћаја.

Мапирање може бити: глобално (Слика 1), регионално (Слика 2), национално (Слика 3) и
према неким другим подручјима (нпр. општине (Слика 4), окрузи, региони, полицијске управе
(Слика 5) и сл.).

Слика 1 – Јавни ризик, посматрано глобално
регионима

Слика 3 – Јавни ризик по земљама у Европи
општинама у Србији

Слика 2 – Јавни ризик по

Слика 4 – Саобраћајни ризик по

У Србији се врши мапирање ризика по просторним јединицама (општинама или регионима полицијским управама) и мапирање ризика по путним правцима и деоницама државних
путева.
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При мапирању ризика по просторним јединицама најчешће се користе јавни и саобраћајни
ризик који узимају у обзир:
- број саобраћајних незгода са настрадалим лицима
- број саобраћајних незгода са погинулим лицима
- броја погинулих лица у саобраћајним незгодама
- броја погинулих и тешко повређених лица
- пондерисани број настрадалих лица.
Код мапирања ризика по путним правцима или по деоницама путева користе се колективни и
индивидуални ризик који узимају у обзир:
-

броја погинулих лица у саобраћајним незгодама
броја погинулих и тешко повређених лица
пондерисани број настрадалих лица.

3.1. МАПИРАЊЕ ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА – СТУДИЈА ПРИМЕРА
У овом раду, у наставку ће бити приказно мапирање индикатора безбедности саобраћаја које
је први пут реализовано у региону. Коришћена је методологија истраживања из приручника
SafetyNet, која је, у једном делу коригована према специфичностима Републике Србије. У овом
раду биће приказана могућност мапирања индикатора безбедности саобраћаја, на примеру
употребе сигурносних појасева (за возача, сувозача, возача и сувозача заједно и за путнике на
задњим седиштима) по полицијским управама у Републици Србији.
Прикупљање података о употреби сигурносних појасева по полицијским управама (укупно 27
полицијских управа) спроведно је у другој половини септембра месеца, при чему су мерења
обављана само у дневним условима одвијања саобраћаја и то радним данима. Прикупљање
података је обављано на саобраћајницама у насељу, ван насеља и на аутопутевима.
Узорак који је био неопходан прикупити по свакој полицијској управи, а да би се могле
спровести одговарајуће статистичке анализе, је био:
-

најмање 384 возача
најмање 384 сувозача и
најмање 100 путника на задњем седишту возила.

Ово треба да омогући каснију агрегацију добијених података, како би се могао добити
индикатор безбедности саобраћаја за национални ниво.
Неопходно је нагласити да су истраживачи на терену поседовали детаљно упутство о начину
прикупљања података, а основа прикупљања података чинио је одабир возила за које ће бити
евидентирано да ли су возач и путници користили сигурносне појасеве. Ово је било
спроведено применом тзв. ''случајног узорка'':
-

Бројач је позициониран и ради на начин да не утиче на употребу сигурносних појасева,

-

Бројач обрађује прво наилазеће возило и тек кад заврши упсивање предвиђених
обележја, , бројач бележи прво следеће наилазеће возило.

У Табели 1 дати су коначни подаци о измереним вредностима индикатора безбедности
саобраћаја који се тичу употребе сигурносних појасева у путничким аутомобилима.
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Табела 1 – Вредности измерених индикатора безбедности саобраћаја, који се тичу употребе сигурносних
појасева у путничким аутомобилима, по категоријама саобраћајница и по полицијским управама
Полицијска
Управа
(ПУ)
Суботица
Кикинда
Сомбор
Нови Сад
Зрењанин
Панчево
Сремска
Митровица
Београд
Пожаревац
Смедерево
Бор
Шабац
Ваљево
Крагујевац

Јагодина
Ужице
Чачак
Краљево
Крушевац
Ниш
Пирот
Лесковац
Врање
Пријепоље
Нови Пазар
Прокупље
Зајечар

Локација
Насеље
Ван насеља
Аутопут
Насеље
Ван насеља
Насеље
Ван насеља
Насеље
Ван насеља
Аутопут
Насеље
Ван насеља
Насеље
Ван насеља
Насеље
Ван насеља
Аутопут
Насеље
Ван насеља
Аутопут
Насеље
Ван насеља
Насеље
Ван насеља
Аутопут
Насеље
Ван насеља
Насеље
Ван насеља
Насеље
Ван насеља
Насеље
Ван насеља
Аутопут
Насеље
Ван насеља
Аутопут
Насеље
Ван насеља
Насеље
Ван насеља
Насеље
Ван насеља
Насеље
Ван насеља
Насеље
Ван насеља
Аутопут
Насеље
Ван насеља
Насеље
Ван насеља
Аутопут
Насеље
Ван насеља
Насеље
Ван насеља
Насеље
Ван насеља
Насеље
Ван насеља
Насеље
Ван насеља

Везали
појас
N
%
422 70,3
452 75,3
439 88,7
392 65,3
400 73,5
306 53,7
333 66,2
461 76,8
500 83,3
496 82,7
437 72,8
490 81,8
440 72,8
504 82,9
314 52,3
268 61,5
491 81,8
418 69,7
366 61,1
503 83,7
331 55,2
401 66,8
393 65,5
384 64,0
427 71,2
490 81,5
503 83,3
403 67,2
384 64,0
396 66,0
408 68,0
356 59,3
551 91,8
429 77,6
281 46,8
318 53,0
303 70,1
479 79,8
481 80,2
457 76,2
449 74,8
333 55,5
374 69,0
364 60,7
354 59,0
403 67,2
401 66,8
508 84,7
461 78,1
450 75,0
457 76,2
511 85,2
499 83,2
332 55,3
404 67,3
314 52,3
408 68,0
297 49,5
441 73,5
302 50,4
347 57,8
422 70,3
497 82,8

ВОЗАЧИ
Није везан
појас
N
%
178 29,7
148 24,7
56
11,3
208 34,7
144 26,5
264 46,3
170 33,8
139 23,2
100 16,7
104 17,3
163 27,2
109 18,2
164 27,2
104 17,1
286 47,7
168 38,5
109 18,2
182 30,3
233 38,9
98
16,3
269 44,8
199 33,2
207 34,5
216 36,0
173 28,8
111 18,5
101 16,7
197 32,8
216 36,0
204 34,0
192 32,0
244 40,7
49
8,2
124 22,4
319 53,2
282 47,0
129 29,9
121 20,2
119 19,8
143 23,8
151 25,2
267 44,5
168 31,0
236 39,3
246 41,0
197 32,8
199 33,2
92
15,3
129 21,9
150 25,0
143 23,8
89
14,8
101 16,8
268 44,7
196 32,7
286 47,7
192 32,0
303 50,5
159 26,5
297 49,6
253 42,2
178 29,7
103 17,2

Ʃ
600
600
495
600
544
570
503
600
600
600
600
599
604
608
600
436
600
600
599
601
600
600
600
600
600
601
604
600
600
600
600
600
600
553
600
600
432
600
600
600
600
600
542
600
600
600
600
600
590
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
599
600
600
600

СУВОЗАЧИ
Везан
Није везан
појас
појас
N
%
N
%
379 63,8 215 36,2
277 68,1 130 31,9
332 82,8
69
17,2
346 70,3 146 29,7
301 75,6
97
24,4
221 55,9 174 44,1
292 67,6 140 32,4
317 65,8 165 34,2
233 60,7 151 39,3
402 74,6 137 25,4
379 63,3 220 36,7
308 73,0 114 27,0
377 69,7 164 30,3
315 73,1 116 26,9
262 53,6 227 46,4
263 68,5 121 31,5
375 81,7
84
18,3
321 54,8 265 45,2
302 62,3 183 37,7
394 76,4 122 23,6
208 51,9 193 48,1
357 60,0 238 40,0
206 52,2 189 47,8
223 52,7 200 47,3
231 55,7 184 44,3
444 79,1 117 20,9
475 79,3 124 20,7
199 49,6 202 50,4
368 65,4 195 34,6
238 61,3 150 38,7
249 63,4 144 36,6
253 60,5 165 39,5
360 92,5
29
7,5
304 73,8 108 26,2
184 47,3 205 52,7
204 52,3 186 47,7
240 62,5 144 37,5
408 74,2 142 25,8
400 76,0 126 24,0
242 62,4 146 37,6
248 64,6 136 35,4
200 51,3 190 48,7
277 69,1 124 30,9
228 54,3 192 45,7
286 53,1 253 46,9
388 66,8 193 33,2
340 64,9 184 35,1
404 78,9 108 21,1
371 77,8 106 22,2
299 77,9
85
22,1
401 71,4 161 28,6
483 80,5 117 19,5
474 79,7 121 20,3
202 50,0 202 50,0
279 61,9 172 38,1
207 51,5 195 48,5
238 59,1 165 40,9
300 50,1 299 49,9
373 71,5 149 28,5
197 48,3 211 51,7
209 54,0 178 46,0
270 67,8 128 32,2
366 77,9 104 22,1
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Ʃ
594
407
401
492
398
395
432
482
384
539
599
422
541
431
489
384
459
586
485
516
401
595
395
423
415
561
599
401
563
388
393
418
389
412
389
390
384
550
526
388
384
390
401
420
539
581
524
512
477
384
562
600
595
404
451
402
403
599
522
408
387
398
470

ЗАДЊЕ СЕДИШТЕ
Везан
Није везан
појас
појас
N
%
N
%
2
1,0
202 99,0
5
2,1
235 97,9
55 24,9 166 75,1
6
2,6
222 97,4
4
2,0
196 98,0
6
2,5
231 97,5
5
2,5
195 97,5
10
4,8
199 95,2
10
5,0
191 95,0
14
3,8
356 96,2
10
3,0
321 97,0
17
8,3
187 91,7
3
1,1
259 98,9
1
0,4
240 99,6
2
0,8
255 99,2
10
4,8
200 95,2
6
2,2
267 97,8
3
0,7
445 99,3
17
3,3
501 96,7
50 11,8 372 88,2
3
1,1
280 98,9
2
0,9
212 99,1
14
6,9
189 93,1
10
3,5
277 96,5
9
4,2
203 95,8
12
3,5
329 96,5
9
2,9
305 97,1
2
1,0
198 99,0
1
0,5
215 99,5
7
3,5
194 96,5
1
0,6
171 99,4
8
4,2
184 95,8
7
3,7
183 96,3
14
5,1
261 94,9
4
1,6
249 98,4
2
1,0
203 99,0
8
3,7
208 96,3
1
0,5
199 99,5
2
1,0
198 99,0
3
1,5
200 98,5
4
2,0
200 98,0
20
8,7
210 91,3
2
1,0
202 99,0
2
0,8
238 99,2
1
0,5
200 99,5
7
1,6
439 98,4
1
0,4
261 99,6
34
9,1
340 90,9
5
2,4
201 97,6
4
1,8
215 98,2
2
1,0
198 99,0
3
0,9
316 99,1
24
5,8
390 94,2
1
0,5
205 99,5
1
0,5
220 99,5
4
1,9
204 98,1
3
1,2
244 98,8
9
2,1
413 97,9
1
0,4
280 99,6
1
0,7
151 99,3
1
0,7
138 99,3
2
1,6
122 98,4
1
0,6
173 99,4

Ʃ
204
240
221
228
200
237
200
209
201
370
331
204
262
241
257
210
273
448
518
422
283
214
203
287
212
341
314
200
216
201
172
192
190
275
253
205
216
200
200
203
204
230
204
240
201
446
262
374
206
219
200
319
414
206
221
208
247
422
281
152
139
124
174

Дефинисано је пет класа којима је додељена и једна од боја: зелена, жута, наранџаста, црвена
и црна, док бела боја означава оно подручје за које не постоје подаци (Табела 2).
Табела 2 – Дефинисање боје индикатора безбедности саобраћаја за мапирање
квантитативна величина
квалитативна величина вредности
вредности индикатора
боја
индикатора безбедности саобраћаја
безбедности саобраћаја
врло висока вредност индикатора
безбедности саобраћаја

95%≤ИБС

висока вредност индикатора
безбедности саобраћаја

90%≤ИБС<95%

средња вредност индикатора
безбедности саобраћаја

80%≤ИБС<90%

ниска вредност индикатора
безбедности саобраћаја

70%≤ИБС<80%

веома ниска вредност индикатора
безбедности саобраћаја
не постоје подаци

ИБС<70%

не постоје подаци

За сваку од категорија саобраћајница (у насељу, ван насеља и аутопут) урађене су четири мапе:
-

Употреба сигурносних појасева од стране возача
Употреба сигурносних појасева од стране сувозача и
Употреба сигурносних појасева на задњим седиштима.

На овај начин је омогућено како међусобно поређење употребе сигурносних појасева према
месту седења у возилу, према полицијској управи и према различитим категоријама
саобраћајница.
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Слика 5– Индикатор безбедности саобраћаја ''употреба сигурносних појасева'' у
насељу (возачи, сувозачи, задње седиште) по полицијским управама у Републици
Србији

Слика 6– Индикатор безбедности саобраћаја ''употреба сигурносних појасева'' ван
насеља (возачи, сувозачи, задње седиште) по полицијским управама у Републици
Србији

Слика 7– Индикатор безбедности саобраћаја ''употреба сигурносних појасева'' на
аутопуту (возачи, сувозачи, предње седиште, задње седиште) по полицијским
управама у Републици Србији
4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Традиционално праћење стања безбедности саобраћаја у последње време у науци и пракси
безбедности саобраћаја у развијеним земљама света унапређено је увођењем и савремених
начина праћења стања безбедности саобраћаја, коришћењем индикатора безбедности
саобраћаја. Индикатори безбедности саобраћаја, омогућавају, између осталог, да се проблем
безбедности саобраћаја уочи и без познавања података о саобраћајним незгодама, односно и
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пре догађања прве саобраћајне незгоде. Ово је омогућено управо великом повезаношћу
индикатора безбедности саобраћаја са коначним излазима из система безбедности саобраћаја
(саобраћајне незгоде и последице саобраћајних незгода), али и бројношћу појава које
представљају индикаторе безбедности саобраћаја. У раду је приказана могућност прегледног
приказивања и праћења стања безбедности саобраћаја коришћењем мапа индикатора
безбедности саобраћаја. Мапе индикатора безбедности саобраћаја који се односе на употребу
сигурносних појасева, по први пут су представљене у региону. Ове мапе одлично дефинишу
стање у овој области и неравномерност по полицијским управама и имају циљ да подстакну
надлежне институције да спроводе додатне интервентне мере у циљу достизања циља редовне употребе сигурносних појасева на свим седиштима у возилу (100%). Највећи број
полицијских управа у Србији обојен у црну боју, што указује на веома лош резултат употребе
сигурносних појасева (испод 70%). Тако је потврђено да је повећавање употребе сигурносних
појасева веома важна кључна област рада у Србији. Овакво мапирање ће омогућити даље
праћење промена у овој области.
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ZNAČAJ OBUKE I ULOGA PRIPADNIKA SAOBRAĆAJNE POLICIJE U PRUŽANJU PRVE POMOĆI
doc. Dr Nada Banjac, načelnik Službe hitne medicinske pomoći, J.Z.U. Dom Zdravlja Banja Luka
UVOD:
Projekat “ Obuka policijskih službenika za bezbjednost saobraćaja Mup-a RS u pružanju prve
pomoći” pokrenuli su Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS u saradnji sa Ministarstvom
unutrašnjih poslova RS. Koordinator i izvođač Projekta obuke bila je Služba hitne medicinske
pomoći, Doma zdravlja u Banjoj Luci. Projekat obuke započeo je 10.09.2012. a završen je
08.02.2012. ( u trajanju od 5 mjeseci ).
Učešće u Projektu uzelo je 16 policijskih stanica za bezbjednost saobraćaja i to: Bijeljina,
Derventa, Gradiška, Doboj, Prnjavor, Zvornik, Sokolac, Višegrad, Prijedor, Mrkonjić Grad, Šamac,
Istočno Sarajevo, Foča, Trebinje, Gacko i Banjaluka.
Obuku je završilo ukupno 549 pripadnika policije, ciljna grupa saobraćajne policije, raspoređenih
u 55 grupa od po 10 polaznika, a obuka se radila u dvije smjene, 07-13h i 13-20h. Edukatori:
doc.dr Nada Banjac i mr.sci med. Renata Hadžić, te med.tehničari: Milena šorak, Uroš ZrnićGregor,Zora Dobraš i Predrag Ilić. Za organizaciju i pripremu polaznika obuke , zaduženje je imao
Aleksandar Lazić, inspektor za stručno usavršavanje Uprave za policijsko obrazovanje Mup-a
Banjaluka. Svi polaznici su registrovani u elektronski protokol edukativnog centra SHMP.
Cilj:
Cilj Projekta je bio da se sprovede obuka pružanja prve pomoći i osnovnih mjera bazične
kardiopulmonalne reanimacije kritično oboljelim i teško povrijeđenim licima sa kojima dolaze u
kontakt prilikom obavljanja dužnosti ( najčešće, u saob. nezgodama ). Takođe, cilj Projekta je bio
da se pripadnici saobraćajne policije edukuju u pružanju kvalitetne asistencije mobilnim ekipama
SHMP u intervencijama prilikom saobraćajnih nezgoda.
Metodologija:
Plan edukacije i izvođenje obuke:
Plan obuke obuhvatao je program tematskih cjelina teoretskog upoznavanja i savladavanja
praktičnih vještina na modelima. Stečena su znanja i vještine u pružanju osnovnih mjera i
postupaka primjene vještačkog disanja i spoljne masaže srca kod odraslih i djece. Plan je
obuhvatao slijedeće oblasti: postupak oslobađanja disajnog puta od stranog tijela ( Hajmlihov
manevar ), postavljanje pacijenta u adekvatan transportni položaj i posebno u bočni položaj kod
komatoznih lica,vrste i zaustavljanje spoljašnjeg krvarenja, vrste rana ( oko 100 modela vrsta
rana ), zavoji i zavijanje, privremenu imobilizaciju kod povreda lokomotorno-zglobnog sistema
priručnim sredstvima, upoznavanje sa standardnim sredstvima za imobilizaciju koja se koriste u
SHMP, teoretska znanja ( prezentacija putem video bima i priručnik za pripadnike policije koji
obuhvata ovu oblast ), kako primjeniti teoretska znanja kroz vještine na modelima ( specijalne
lutke za BLS prema ERC-u ), te kako primjeniti naučeno u svakodnevnoj praksi i pomoći vitalno
ugroženim licima na mjestu događaja da bi se „ kupilo vrijeme“ dok ne stigne Hitna pomoć.

152

Predstavljen je „ Lanac preživljavanja “ kao važan slijed radnji u prehospitalnom pružanju prve
pomoći koji je spojen poput karika, a odnosi se na korake kojim se što brže treba sprovesti
pružanje prve pomoći, a to su: 1. rano prepoznavanje i pozivanje Hitne pomoći, 2. rano započeti
osnovnu KPR da bi spriječili srčani zastoj i dobili na vremenu.
Rezultati:
Ulazni test nije položilo 363 polaznika (66,24%), a 186 polaznika ( 33,76%) položilo je sa najmanje
7 bodova od ukupno 14 bodova ( 14 pitanja ).
Izlazni test sa max. 14 bodova položilo je 486 polaznika ( 88,52% ), dok su 63 polaznika imali od
11-13 bodova ( 11,48%)
Pokazatelj uspješnosti: ulazni test položilo 40,85%, izlazni završni test položilo 99%

Rezultati ulaznog testa

Ne
Nennn ne

uspješno
neuspješno

Rezultati izlaznog testa

Usp
us uspješno
Neu
neus
neuspješno

ZAKLJUČAK:
1. Svi polaznici kursa su u evalucionom obrascu ocijenili obuku vrlo korisnom, sa željom da se
obuka periodično obnavlja, svake dvije godine..
2. Svi polaznici su dobili Sertifikat o završenoj obuci.
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3. Predloženo je da se u službenim vozilima policije povuče dosadašnja Kutija za prvu pomoć i
uvede nova, Set za prvu pomoć, radi kvalitetnijeg pružanja prve pomoći.
PRILOG:
Set za prvu pomoć- prikaz:
 Sredstva koja se koriste za zbrinjavanje povrijeđenih i oboljelih lica u saobraćaju, potrebno je
čuvati u torbi namijenjenoj za te svrhe.
 Torba treba da bude izrađena od vodootpornog i nezapaljivog materijala, prikladnih
dimenzija za količinu navedenih stavki, po mogućnosti sa pregradama za urednije sortiranje
opreme koja se koristi.
 Boja, natpis i oznaka na torbi moraju biti otporni na spoljašnje uticaje
 Sadržaj seta neophodno je nadoknaditi nakon upotrebe, kao i provjeriti rok upotrebe
određenih sredstava u setu
 Sadržaj seta omogućuje kvalitetnije pružanje prve pomoći i sadržava više neophodnih stavki
od prevaziđene Kutije za prvu pomoć.

Rb.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Naziv i jedinica mjere
Prvi zavoj, 12cm x 5m
Prvi zavoj, 8cm x 5m
Kaliko zavoj, 12cm x 5m
Kaliko zavoj, 8cm x 5m
Kaliko zavoj, 4cm x 5m
Sterilna kompresa 10cm x
20cm, 12 slojeva
Sterilna kompresa 5cm x 5 cm,
16 slojeva
Hidrofilna gaza 1m x 1m
Turban zavoj br.7.
Trougla marama, 100 x 100 x
140cm
Samoljepljiva traka-flaster,
širine 5cm
Hanzaplast (različite dimenzije)
Igle sigurnosnice
Makaze sa zaobljenim vrhom
Rukavice za jednokratnu
upotrebu, large
PVC vrećice(najmanja mjera
30cm x 60cm)
Izotermički pokrivač (150cm x
200cm)
Papirni prekrivač za umrlog
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količina
5 kom.
5 kom.
5 kom.
5 kom.
5 kom.
5 kom.
5 kom.
3 kom.
1 pakovanje
5 kom.
2 kom.
2 pakovanja
10 kom.
1 kom.
1pakovanje(100kom.)
2 pakovanja
2 kom.
5kom.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

(150 x 200cm)
Zaštitne maske za lice
Folija za vještačko disanje
(Vent-Aid)
Džepna maska za vještačko
disanje
Vratni okovratnik, od spužve,
srednje veličine
Kramer udlaga (plastificirana)
Esmarhova poveska- traka,
gumena, širine 4cm.
Medicinski alkohol za
dezinfekciju
Specifikacija sadržaja- formular
evidencije
Podsjetnik-vodič za prvu
pomoć za
nemedicinska lica
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1 pakovanje
2 kom.
2 kom.
2 kom.
2 kom.
2 kom.
1 bočica 250ml
1 kom.
1 kom

UTICAJ STACIONARNOG RADARSKOG SISTEMA NA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU
GRADA BANJALUKE
Milan Salamadija
Uprava za policijsko obrazovanje Banja Luka
E-mail: milansalamadija@yahoo.com
Jovana Samopjan
Pripravnik u Centru javne bezbjednosti Banja Luka
E-mail: samopjanka.j@gmail.com
Rezime: Opšti cilj bezbjednosti saobraćaja je smanjenje svih štetnih efekata uz neometano
odvijanje saobraćaja. Ako se suzi predmet bezbjednosti saobraćaja, onda se i cilj može suziti na
smanjenje broja i sveukupnih posljedica saobraćajnih nezgoda. Jedan od načina smanjenja
saobraćajnih nezgoda je tehnička modernizacija i automatizacija kontrole saobraćaja. Stalnim
analizama, uzastopnom komparacijom i ocjenjivanjem stanja bezbjednosti saobraćaja, ocjenjuju se i
dalje razvijaju mjere i aktivnosti na unapređivanju bezbjednosti i smanjenju stradanja u saobraćaju.
Na osnovu ovih pokazatelja mogu se projektovati pravci razvoja kojima bezbjednost saobraćaja teži
kako u aktivnom tako i u pasivnom smislu. S tim u vezi, u ovom radu će se izvršiti analiza rada
stacionarnih radarskih sistema u Republici Srpskoj, kako bi se ukazalo na prednosti koje donosi u
poboljšanju bezbjednosti saobraćaja. Takođe, kroz ovu analizu će se prikazati struktura prekršaja po
lokacijama u odnosu na određene vremenske periode, kako bi se ukazalo na lokacije na kojima su
učestali teži prekršaji i na kojima bi aktivna sistemska jedinica trebala biti zastupljena veći broj dana
u godini.
Ključne riječi: stacionarni radari, prekršaji, prekoračenje brzine, prolazak na crveno svjetlo.
1. Uvod u istraživanje
Bezbjednost u saobraćaju predstavalja osnovni problem svakog društva, jer svaki građanin
učestvuje u saobraćaju. Uzimajući u obzir naučno utvrđenu činjenicu da u saobraćaju kao legalnoj
djelatnosti strada veći broj ljudi nego u svim ilegalnim (nedozvoljenim) djelatnostima, bezbjednost
saobraćaja dobija još veći značaj. Sa druge strane, treba se uvijek imati u vidu da bezbjednost
saobraćaja nije slučajna i da se koordiniranim i usmjerenim aktivnostima pojedinaca, organa i
organizacija ona može dovesti na zavidan nivo. Iz ovoga proizilazi da se bezbjednošću saobraćaja
može upravljati, a kvalitetno upravljanje određenim sistemom znači koordinirano preduzimanje niza
opsežnih mjera i aktivnosti.
U cilju poboljšanja bezbjednosti u saobraćaju, sprovedena je upravo takva aktivnost u
Banjaluci. 1. juna 2010. godine uspostavljen je stacionarni radarski sistem „ TraffiStar SR520 Robot“.
Njegova osnovna namjena je da registruje prekršaje prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i
prolaska na crveno svjetlo. Sistem je postavljen na tri lokacije u Banjaluci: na magistralnom putu
Banja Luka – Klašnice, u ulici Krajiških brigada i na raskrsnici ulica Bulevara vojvode Živojina Mišića i
Bulevara vojvode Petra Bojovića, koja je regulisana svjetlosnom signalizacijom. Riječ je o lokacijama
na kojima su se učestalo događale SN sa posljedicama po lica, a čiji su uzroci bili prekoračenje
dozvoljene brzine kretanja vozila i prolazak kroz raskrsnicu na crveno svjetlo.
Postavljanje stacionarnih radara na pomenute lokacije rezultiralo je smanjenjem broja SN.
Međutim, ono što zabrinjava jeste to što je broj evidentiranih prekršaja i dalje velik. Takođe, veliki
problem predstavlja i to što vozači nastavljaju da voze iznad ograničenja, nakon prolaska pored
mjesta gdje su postavljene sistemske jedinice stacionarnog radara.
Shodno tome, cilj istraživanje jeste da se utvrdi na kojim lokacijama se evidentira najviše
prekršaja, kakva je struktura tih prekršaja i koji su prekršaji najučestaliji. Takođe, jedan od ciljeva
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jeste da se utvrdi koliki vremenski period provede aktivna sistemska jedinica na jednoj lokaciji i koliki
broj prekršaja evidentira u tom periodu. Sekundarni cilj je da se utvrdi koliko prekršaja, zabilježenih
stacionarnim radarom, počine strani državljani i koliki je to procenat u odnosu na ukupan broj
prekršaja na svakoj lokaciji.
Istraživanje je sprovedeno na teritoriji grada Banjaluke u toku septembra i oktobra 2013.
godine i izvršeno je statističkim metodom.
Obrada podataka je izvršena shodno statističkim parametrima, dok je analiza dobijenih
rezultata statističke obrade interpretirana uz izvođenje određenih zaključaka.
2.

Analiza rada stacionarnog radarskog sistema za 2012. godinu

Podaci o ukupnom broju prekršaja za 2012. godinu predstavljeni su na sljedećoj tabeli. Na
osnovu ukupnog broja prekršaja želi se utvrditi koji su prekršaji najučestaliji, kakva je struktura tih
prekršaja i koliko su zastupljeni prekršaji sa statusom „vidljiva tablica – strani državljanin“38 i
prekršaji sa statusom „inostrane tablice“.39 Podaci koji su prikazani u tabeli poslužiće i za uporednu
analizu sa podacima koji se odnose na strukturu i ukupan broj prekršaja, koji su evidentirani na sve
tri lokacije u 2012. godini. Cilj uporedne analize je da se utvrdi na kojoj lokaciji se dešava najviše
prekršaja, s obzirom na vrijeme koje aktivna sistemska jedinica provede na tim lokacijama.
Redni
broj

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

Broj
prekršaja
1.
Član 234. stav 1. i 2. tačka 25.
0
2.
Član 234a. stav 1. i 2. tačka 5.
400
3.
Član 235. stav 1., 2., i 4. tačka 3.
3550
4.
Član 235. stav 1., 2. i 4. tačka 5.
106
5.
Član 235. stav 1. tačka 30.
5
6.
Član 235. stav 1. tačka 31.
1
7.
Član 235. stav 1., 2. i 4. tačka 32.
205
8.
Član 236. stav 1. i 3. tačka. 29.
2
9.
Član 236. stav 1. i 3. tačka 30.
131
10.
Član 237. stav 1. tačka 3.
12015
11.
Član 238. stav 1. tačka 7a.
18737
12.
Član 238. stav 1. tačka 8.
3
13.
Član 239. stav 1. tačka 7.
939
Ukupno
36094
Tabela broj 1 – Prikaz prekršaja po članovima za 2012. godinu40
Prekršaji po članovima

Iz tabele je vidljivo je da je najučestalji prekršaj po članu 237. stav 1. tačka 7a, preko 51,00%.
Na drugom mjestu po učestalosti, odnosno sa udjelom od 33,28%, je prekršaj po članu 237. stav 1.
tačka 3. S obzirom na težinu prekršaja, zabrinjavajuće je što se 3 550 prekršaja (oko 10,00%) odnosi
na prekršaj po članu 235. stav 1, 2 i 4. tačka 3. Podatak da se svega 2,60% prekršaja odnosi na
prekršaj po članu 238. stav 1. tačka 7a. ukazuje na činjenicu da vozači i dalje voze brzinama koje su
daleko iznad ograničenja. Obeshrabrujući podatak je da je stacionarnim radarskim sistemom
38

Prekršaji se vode po statusu „vidljiva tablica – vozač je strani državljanin“. Dakle, riječ je o
prekršajima koji su počinjeni sa vozilima bosanskohercegovačkih tablica kojima su upravljali strani
državljani.
39
Prekršaji se vode po statusu „inostrane tablice“, što znači da su prekršaji počinjeni sa vozilima
inostranih tablica, a vozači mogu biti strani državljani ili državljani Bosne i Hercegovine.
40
Članovi su preuzeti iz Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i
Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 6/06).
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evidentirano 400 prekršaja koji se odnose na prekoračenje brzine u naselju za više od 50 km/h , gdje
je rizik za nastanak posljedica po lica velik. Prema prikazanim podacima, evidentno je da u
saobraćaju na području Banjaluke učestvuje i pozamašan broj vozača sa neregistrovanim vozilom,
što se odražava na sveukupnu bezbjednost saobraćaja. U 106 slučajeva evidentiran je prolazak
vozača sa vozilom na znak crvenog svjetla. S obzirom da se aktivna sistemska jedinica postavlja samo
na jednu raskrsnicu koja je regulisana svjetlosnim signalnim uređajem, broj ovih prekršaja je daleko
veći, jer nepoštovanje svjetlosnih signalnih uređaja je veoma opasno i to u 99% slučajeva dovodi do
saobraćajne nezgode, sa teškim tjelesnim povredama kao i smrtnim posljedicama po učesnike.
Takođe, potrebno je istaći i to da je u toku 2012. godine evidentiran 191 (0,52%) prekršaj koji je
počinjen od strane vozača sa stranim državljanstvom i 15 051 prekršaj koji je počinjen vozilima sa
inostranim tablicama, što je 41,69% od ukupnog broja prekršaja.
3.1. Prikaz i analiza prekršaja u raskrsnici ulica Bulevara vojvode Živojina Mišića i Bulevara
vojvode Petra Bojovića
Ukupan broj prekršaja koji je evidentiran u toku 2012. godine u raskrsnici ulica Bulevara
vojvode Živojina Mišića i Bulevara vojvode Petra Bojovića, predstavljen je na sljedećoj tabeli. Na
osnovu podataka prikazanih u tabeli želi se utvrditi struktura prekršaja, broj prekršaja u toku godine
koji se evidentira na pomenutoj raskrsnici i koliki je to broj u odnosu na ukupan broj prekršaja u
2012. godini, jer je riječ o lokaciji u naselju na kojoj aktivna sistemska jedinica evidentira prolazak
kroz raskrsnicu na crveno svjetlo i prekoračenje dozvoljene brzine. Takođe, želi se utvrditi koliko
dana u toku godine aktivna sistemska jedinica provede na ovoj lokaciji, kao i da se na osnovu
dobijenih podataka uradi komparativna analiza sa podacima sa druge dvije lokacije, kako bi se
utvrdilo na kojoj lokaciji se dešava najviše prekršaja.
Raskrsnica ulica Bulevara vojvode Živojina Mišića i Bulevara vojvode Petra Bojovića
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Broj prekršaja po vremenskom periodu
01.01.12. 03.05.12. 10.07.12. 03.10.12. 29.02.12.
05.06.12.
05.09.12.
31.10.12.
Član 234. stav 1. i 2. tačka 25.
0
0
0
0
Član 234a. stav 1. i 2. tačka 5.
16
7
20
11
Član 235. stav 1., 2., i 4. tačka 3.
164
94
114
72
Član 235. stav 1., 2. i 4. tačka 5.
21
18
39
19
Član 235. stav 1. tačka 30.
0
0
0
0
Član 235. stav 1. tačka 31.
0
0
0
0
Član 235. stav 1., 2. i 4. tačka 32.
15
12
17
9
Član 236. stav 1. i 3. tačka. 29.
0
0
0
0
Član 236. stav 1. i 3. tačka 30.
8
8
9
7
Član 237. stav 1. tačka 3.
289
259
444
263
Član 238. stav 1. tačka 7a.
1391
926
2240
985
Član 238. stav 1. tačka 8.
0
0
0
3
Član 239. stav 1. tačka 7.
0
1
0
0
Ukupno
1904
1325
2883
1369
Tabela broj 2 – Prikaz prekršaja po članovima i vremenskim periodima
Prekršaji po članovima

Aktivna sistemska jedinica tokom četiri vremenska perioda bila je postavljena 178 dana u
2012. godini, u raskrsnici ulica Bulevara vojvode Živojina Mišića i Bulevara vojvode Petra Bojovića. U
tom periodu na pomenutoj raskrsnici evidentirano je 7 481 prekršaj, što je 20,72% od ukupnog broja
prekršaja u 2012. godini. Najveći broj prekršaja zabilježen je u periodu od 10.07.2012. do
05.09.2012. godine, što je i očekivano, jer je riječ o mjesecima kada se aktivno koriste godišnji
odmori i kada je veliki broj turista u zemlji. Na drugom mjestu, po broju prekršaja, je period od
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01.01.2012. do 29.02.2012. godine, što je takođe uobičajno, jer je riječ o mjesecima sa mnogo
praznika i sa velikim brojem posjeta ljudi iz inostranstva. Najzastupljeniji prekršaji u sva četiri
vremenska perioda su prekršaji prekoračenja brzine u naselju od 10 do 20 km/h i od 20 do 30 km/h
van naselja. Pomenuti prekršaji čine 74,08% odnosno 16,77% od ukupnog broja prekršaja
evidentiranih na ovoj lokaciji. Ukupan broj prekršaja koji se odnose na prekoračenje brzine u naselju
za više od 30 km na čas je 444, odnosno 5,93%, a broj prekršaja prekoračenja brzine za više od 50
km/h je 54, odnosno 0,72%. Najveći broj ovih prekršaja zabilježen je u januaru, februaru, julu i
avgustu. Procenat prekršaja koji se odnose na prolazak vozila kroz raskrsnicu na crveno svjetlo je
1,29% i to je u prosijeku oko dva prekršaja po danu, s obzirom na dane koje aktivna sistemska
jedinica provede na ovoj lokaciji. Takođe, na ovoj lokaciji je evidentirano 48 (0,64%) prekršaja sa
statusom „vidljiva tablica – strani državljanin“ i 2 564 (34,27%) prekršaja sa statusom „inostrane
tablice“.
3.2. Prikaz i analiza prekršaja u ulici Krajiških brigada u 2012. godini
Pomoću podataka prikazanih u tabeli želi se utvrditi ukupan broj prekršaja koji je evidentiran
na pomenutoj lokaciji, kao i da se utvrdi koliko je to procentualno u odnosu na ukupan broj prekršaja
u 2012. godini. Takođe, želi se utvrditi i struktura prekršaja, kao i izvesti zaključak u kojim mjesecima
se najviše prekršaja evidentira. S obzirom da se radi o lokaciji u naselju na kojoj aktivna sistemska
jedinica evidentira prekoračenje brzine, potrebno je utvrditi koja prekoračenja brzine su najčešća.
Dobijeni podaci će poslužiti da se dobije odgovor na pitanje da li je potrebno da aktivna sistemska
jedinica na ovoj lokaciji bude zastupljena više ili manje dana u godini. Takođe, dobijeni podaci će se
iskoristiti za komparativnu analizu sa podacima sa ostale dvije lokacije.

Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ulica Krajiških brigada
Broj prekršaja po vremenskom periodu
Prekršaji po članovima
02.04.12.06.06.12.06.09.12. 01.11.12. 27.04.12.
25.06.12.
02.10.12.
22.11.12.
Član 234. stav 1. i 2. tačka 25.
0
0
0
0
Član 234a. stav 1. i 2. tačka 5.
91
92
99
60
Član 235. stav 1., 2., i 4. tačka 3.
822
755
880
552
Član 235. stav 1., 2. i 4. tačka 5.
0
0
0
0
Član 235. stav 1. tačka 30.
0
0
2
3
Član 235. stav 1. tačka 31.
0
0
0
1
Član 235. stav 1., 2. i 4. tačka 32.
14
29
24
70
Član 236. stav 1. i 3. tačka. 29.
0
0
0
2
Član 236. stav 1. i 3. tačka 30.
13
20
18
42
Član 237. stav 1. tačka 3.
2913
2507
2769
1819
Član 238. stav 1. tačka 7a.
24
3634
541
7293
Član 238. stav 1. tačka 8.
0
0
0
0
Član 239. stav 1. tačka 7.
0
0
0
0
Ukupno
3877
7037
4333
9842
Tabela broj 3 – Prikaz prekršaja po članovima i vremenskim periodima

Aktivna sistemska jedinica je u toku 2012. godine bila postavljena 91 dan u ul. Krajiških
brigada. U tom periodu evidentirano je 25 089 prekršaja, što je 69,51% od ukupnog broja prekršaja u
2012. godini. Najveći broj prekršaja zabilježen je u periodu od 01.11.2012. do 22.11.2012. godine, a
na drugom mjestu po broju prekršaja je period od 01.01.2012. do 29.02.2012. godine.
Najzastupljeniji prekršaji u sva četiri vremenska perioda su prekršaji prekoračenja brzine u naselju od
10 do 20 km/h i od 20 do 30 km/h van naselja. Pomenuti prekršaji čine 45,80% odnosno 39,88% od
ukupnog broja prekršaja evidentiranih na ovoj lokaciji. Ukupan broj prekršaja koji se odnose na
prekoračenje brzine u naselju za više od 30 km na čas je 3 009, odnosno 11,99%, a broj prekršaja
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prekoračenja brzine za više od 50 km na čas je 342, odnosno 1,36%. Broj evidentiranih prekršaja je
približno isti u sva četiri vremenska perioda. Na ovoj lokaciji primjetan je i povećan broj prekršaja koji
se odnose na upravljanje motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja potvrde o registraciji
ili potvrde o korišćenju probnih tablica. Ovih prekršaja je evidentirano 137, odnosno 66,82% od
ukupnog broja evidentiranih prekršaja isteka važenja saobraćajne dozovle ili potvrde o korišćenju
probnih tablica u 2012. godini. Prekršaja sa statusom „vidljiva tablica – strani državljanin“ je bilo 121
(0,48%), a broj prekršaja sa statusom „inostrane tablice“ je 10 902 (43,45%).
Potrebno je istaći da je na ovoj lokaciji evidentirano 17 608 prekršaja više nego u raskrsnici
ulica Bulevara vojvode Živojina Mišića i Bulevara vojvode Petra Bojovića i pored toga što se u ovoj
raskrsnici evidentira prekoračenje brzine i prolazak kroz raskrsnicu na crveno svjetlo. Takođe,
neophodno je ukazati i na to da je u ul. Krajiških brigada aktivna sistemska jedinica u toku 2012.
godine bila 87 dana manje raspoređena u odnosu na raskrsnicu ulica Bulevara vojvode Živojina
Mišića i Bulevara vojvode Petra Bojovića. Može se zaključiti da se u ul. Krajiških brigada puno slabije
poštuje ograničenje brzine, da je veliki broj prekršaja koji se odnose na prekoračenje brzine u naselju
za više od 30 i 50 km/h i da je prisutan znatno veći broj vozača koji upravlja neregistrovanim vozilom
u saobraćaju. U odnosu na predhodnu lokaciju, evidentan je daleko veći broj prekršaja sa statusom
„vidljiva tablica – strani državljanin i prekršaja sa statusom „inostrane tablice“.
3.3. Prikaz i analiza prekršaja na magistralnom putu Banja Luka - Klašnice
S obzirom da je riječ o lokaciji na kojoj je došlo do oštećenja senzora na kolovozu samo će
biti prikazan broj prekršaja za period od 01.03.2012. do 01.04.2012. godine. Iako se posmatra broj
prekršaja u jednom periodu, sa podacima u tabeli želi se sagledati broj i strukura prekršaja kako bi se
uočile određene specifičnosti za datu lokaciji.
Magistralni put Banja Luka - Klašnice
Broj prekršaja po
Redni
vremenskom periodu
Prekršaji po članovima
broj
01.03.12.-01.04.12.
1.
Član 234. stav 1. i 2. tačka 25.
0
2.
Član 234a. stav 1. i 2. tačka 5.
1
3.
Član 235. stav 1., 2., i 4. tačka 3.
76
4.
Član 235. stav 1., 2. i 4. tačka 5.
0
5.
Član 235. stav 1. tačka 30.
0
6.
Član 235. stav 1. tačka 31.
0
7.
Član 235. stav 1., 2. i 4. tačka 32.
15
8.
Član 236. stav 1. i 3. tačka. 29.
0
9.
Član 236. stav 1. i 3. tačka 30.
6
10.
Član 237. stav 1. tačka 3.
670
11.
Član 238. stav 1. tačka 7a.
1448
12.
Član 238. stav 1. tačka 8.
0
13.
Član 239. stav 1. tačka 7.
938
Ukupno
3154
Tabela broj 4 – Prikaz prekršaja po članovima i vremenskom period

Aktivna sistemska jedinica je u toku 2012. godine bila postavljena 31 dan na magistralnom
putu Banjaluka - Klašnice. U tom periodu na pomenutom magistralnom putu evidentirano je 3 154
prekršaja. Najveći broj prekršaja je evidentiran po članu 237. stav. 1 tačka 3. što čini 45,90%
prekršaja koji su počinjeni na magistralnom putu. Slijedi prekršaj po članu 237. stav 1. tačka 7a., tj.
na njega se odnosi 29,74% od ukupnog broja prekršaja evidentiranih na ovoj lokaciji, dok se 21,24%
posto odnosi na prekršaj po članu 235. stav 1, 2 i 4. tačka 3. Na osnovu prikazanih podataka može se
zaključiti da je struktura prekršaja na ovom magistralnom putu približno ista kao na predhodne dvije
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lokacie. Takođe, bitno je naglasiti da su na magistralnom putu Banjaluka – Klašnice najzastupljeniji
prekršaj po članu 237. stav. 1 tačka 3. što nije slučaj sa druge dvije lokacije. U odnosu na posmatrani
period može se zaključiti da je na ovoj lokaciji bio prisutan povećan broj prekršaja sa statusom
„vidljiva tablica – strani državljanin“ i prekršaja sa statusom „inostrane tablice“.
4. Analiza rada stacionarnog radarskog sistema za 2013. godinu
U tabeli su prikazani podaci za prvih 9 mjeseci 2013. godine. Prikazom podataka želi se
sagledati da li je tendencija činjenja prekršaja iz 2012. godine nastavljena. Jedan od ciljeva jeste da
se analizira i broj prekršaja koji se odnose na prekršaje sa statusom „vidljiva tablica – strani
državljanin“ i prekršaja sa statusom „inostrane tablice“. Takođe, prikazani podaci koristiće se za
komparaciju sa podacima o prekršajima koji su 2013. godini evidentirani u ul. Krajiških brigada i u
raskrsnici ulica Bulevara vojvode Živojina Mišića i Bulevara vojvode Petra Bojovića.
Redni
broj

Od 01.01.2013 do 22.09.2013

Broj
prekršaja
1.
Član 234. stav 1. i 2. tačka 25.
0
2.
Član 234a. stav 1. i 2. tačka 5.
100
3.
Član 235. stav 1., 2., i 4. tačka 3.
986
4.
Član 235. stav 1., 2. i 4. tačka 5.
131
5.
Član 235. stav 1. tačka 30.
34
6.
Član 235. stav 1. tačka 31.
6
7.
Član 235. stav 1., 2. i 4. tačka 32.
125
8.
Član 236. stav 1. i 3. tačka. 29.
1
9.
Član 236. stav 1. i 3. tačka 30.
56
10.
Član 237. stav 1. tačka 3.
3343
11.
Član 238. stav 1. tačka 7a.
14296
12.
Član 238. stav 1. tačka 8.
16
13.
Član 239. stav 1. tačka 7.
1
Ukupno
19095
Tabela broj 5 – Prikaz prekršaja po članovima za 2013. godinu
Prekršaji po članovima

U toku prvih devet mjeseci 2013. godine evidentirano je 19 095 prekršaja stacionarnim
radarskim sistemom. Potrebno je navesti da je navedeni broj prekršaja evidentiran aktivnom
sistemskom jedinicom na dvije lokacije, odnosno u ul. Krajiških brigada i u raskrsnici ulica Bulevara
vojvode Živojina Mišića i Bulevara vojvode Petra Bojovića. Najveći broj prekršaja odnosi se na
prekoračenje brzine u naselju koje je regulisano članom 238. stav 1. tačka 8. što je 74,86% od
ukupnog broja prekršaja evidentiranih u 2013. godini. Prikazani podaci ukazuju da je zadržan trend
kao u 2012. godini. Nešto više od 5% se odnosi na prekršaj po članu 235. stav 1, 2 i 4. tačka 3.
Potrebno je naglasiti da je za prvih devet mjeseci u 2013. godini evidentiran 131 prekršaj prolaska
vozilom na crveno svjetlo, što je za 25 prekršaja više nego za čitavu 2012. godinu. Takođe, primjetan
je povećan broj vozača koji u saobraćaju učestvuje sa motornim ili priključnim vozilom poslije isteka
važenja potvrde o registraciji ili potvrde o korišćenju probnih tablica, kao i vozača koji u saobraćaju
učestvuju sa neregistovanim motornim ili priključnim vozilom. Prekršaja sa statusom „vidljiva tablica
– strani državljanin“ je bilo 88 (0,46%), a broj prekršaja sa statusom „inostrane tablice“ je 8 128, što
je 42,56% od ukupnog broja evidentiranih prekršaja za prvih devet mjeseci 2013. godine.
4.1. Prikaz i analiza prekršaja u raskrsnici ulica Bulevara vojvode Živojina Mišića i Bulevara
vojvode Petra Bojovića

161

Analizom ovih podataka želi se utvrditi koliko je aktivna sistemska jedinica provela vremena
na ovoj lokaciji i kakva je struktura i broj prekršaja u odnosu na 2012. godinu.

Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Raskrsnica ulica Bulevara vojvode Živojina Mišića i Bulevara vojvode Petra Bojovića
Broj prekršaja po vremenskom periodu
Prekršaji po članovima
19.12.12. 20.03.13. 20.05.13. 01.08.13. 10.03.13.
12.05.13.
22.07.13.
22.09.13.
Član 234. stav 1. i 2. tačka 25.
0
0
0
0
Član 234a. stav 1. i 2. tačka 5.
11
7
10
14
Član 235. stav 1., 2., i 4. tačka 3.
87
69
86
114
Član 235. stav 1., 2. i 4. tačka 5.
48
31
36
25
Član 235. stav 1. tačka 30.
0
2
7
5
Član 235. stav 1. tačka 31.
1
1
0
2
Član 235. stav 1., 2. i 4. tačka 32.
25
18
12
9
Član 236. stav 1. i 3. tačka. 29.
1
0
0
0
Član 236. stav 1. i 3. tačka 30.
12
13
4
0
Član 237. stav 1. tačka 3.
343
263
319
340
Član 238. stav 1. tačka 7a.
1640
1302
1822
1839
Član 238. stav 1. tačka 8.
6
4
2
1
Član 239. stav 1. tačka 7.
0
0
0
0
Ukupno
2174
1710
2298
2349
Tabela broj 6 – Prikaz prekršaja po članovima i vremenskim periodima

Prema podacima u tabeli, u raskrsnici ulica Bulevara vojvode Živojina Mišića i Bulevara
vojvode Petra Bojovića, evidentirano je 8 531 prekršaj, odnosno 44,67% od ukupnog broja prekršaja
u 2013. godini. Prekoračenje brzine u naselju koja je od 10 do 20 km/h veća od dozvoljene je najčešći
prekršaj, sa udjelom od 34,57%, sljedeći je prekršaj prekoračenja brzine u naselju koja je za više od
20 do 30 km/h veća od dozvoljene, što je 6,62%. Za 250 dana na ovoj lokaciji je evidentirano 140
prekršaja koji se odnose na prolazak kroz raskrsnicu na crveno svijetlo, što je za 43 prekršaja više u
odnosu na istu lokaciju u 2012. godini. Broj prekršaja na ovoj raskrsnici, koji vozači u saobraćaju
počine učestvovanjem sa motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja potvrde o registraciji
ili potvrde o korišćenju probnih tablica, je u porastu u odnosu na 2012. godinu. Na osnovu poređenja
sa podacima iz 2012. godine, može se zaključiti da je na ovoj lokaciji došlo do neznatnog povećanja
prekršaja sa statusom „vidljiva tablica – strani državljanin“, dok se to ne može reći za prekršaje sa
statusom „inostrane tablice“, jer je njihov broj povećan za 309.
4.2. Prikaz i analiza prekršaja u ul. Krajiških brigade
Podaci su sortirani po članovima u tri vremenska perioda. Analizom ovih podataka želi se
utvrditi koliki se broj prekršaja evidentira na ovoj lokaciji u odnosu na raskrsnicu Bulevara vojvode
Živojina Mišića i Bulevara vojvode Petra Bojovića, vodeći računa o broju dana koji aktivna sistemska
jedinica provede i na jednoj i na drugoj lokaciji. Takođe, dobijeni podaci će se uporediti sa podacima
iz 2012. godine.

Redni
broj
1.
2.
3.
4.

Ulica Krajiških brigada
Broj prekršaja po vremenskom periodu
Prekršaji po članovima
11.03.13. 13.05.13. 26.07.13. 19.03.13.
19.05.13.
31.07.13.
Član 234. stav 1. i 2. tačka 25.
0
0
0
Član 234a. stav 1. i 2. tačka 5.
13
27
21
Član 235. stav 1., 2., i 4. tačka 3.
168
251
227
Član 235. stav 1., 2. i 4. tačka 5.
0
0
0
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Član 235. stav 1. tačka 30.
7
5
Član 235. stav 1. tačka 31.
0
1
Član 235. stav 1., 2. i 4. tačka 32.
33
17
Član 236. stav 1. i 3. tačka. 29.
0
0
Član 236. stav 1. i 3. tačka 30.
22
4
Član 237. stav 1. tačka 3.
654
680
Član 238. stav 1. tačka 7a.
2600
2767
Član 238. stav 1. tačka 8.
2
1
Član 239. stav 1. tačka 7.
1
0
Ukupno
3500
3753
Tabela broj 7 – Prikaz prekršaja po članovima i vremenskim periodima

8
1
11
0
1
807
2581
0
0
3657

U ul. Krajiških brigada evidentirano je 10 910 prekršaja, za 19 dana, koliko je aktivna
sistemska jedinica provela na ovoj lokaciji u prvih devet mjeseci 2013. godine. Evidentno je da je
nepoštovanje saobraćajnih propisa na ovoj lokaciji znatno više izraženo nego u raskrsnici ulica
Bulevara vojvode Živojina Mišića i Bulevara vojvode Petra Bojovića. Za 250 dana evidentirano je 8
531 prekršaja u raskrsnici ulica Bulevara vojvode Živojina Mišića i Bulevara vojvode Petra Bojovića, a
za samo 19 dana u ulici Krajiških brigade evidentirano je 2 379 prekršaja više. Kada je riječ o strukturi
prekršaja na ovoj lokaciji, ona je ista kao i u navedenoj raskrsnici, međutim velike su razlike u broju
počinjenih prekršaja. Tako npr. broj prekršaja u ul. Krajiških brigade je veći za: 1 345 prekršaja po
članu 238. stav 1. tačka 7a.; za 876 prekršaja po članu 237. stav 1. tačka 3.; za 290 prekršaja po članu
235. stav 1, 2 i 4. tačka 3.; za 19 prekršaja po članu 234a. stav 1, 2. tačka 5. Aktivnom sistemskom
jedinicom je evidentirano 42 (0,38%) prekršaja sa statusom „vidljiva tablica – strani državljanin“ i
5367 (49,19%) prekršaja sa statusom „inostrane tablice“. Na osnovu podataka iz tabele može se
zaključiti da su i ostali prekršaji zastupljeniji u ul. Krajiških brigada u odnosu na raskrsnicu ulica
Bulevara vojvode Živojina Mišića i Bulevara vojvode Petra Bojovića.
Zaključak
Najznačajniji pomak u poboljšanju stanja bezbjednosti u saobraćaju na području grada
Banjaluke, postignut je uspostavljanjem stacionarnog radarskog sistema. Iako su ovom mjerom
obuhvaćene samo tri lokacije u Banjaluci, postignut je primarni cilj njihovog uvođenja. Na
pomenutim lokacijama došlo je do smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica. S
obzirom da je ugradnjom stacionarnog radarskog sistema obuhvaćena i jedna raskrsnica koja je
regulisana svjetlosnim saobraćajnim znakom (semaforom), potrebno je istaći i to da je pored
smanjenja broja saobraćajnih nezgoda na njoj smanjen i broj prestupnika koji su rizični u
saobraćajnim nezgodama na raskrsnicama, jer je omogućeno sankcionisanje vozača koji prekoračuju
dozvoljenu brzini, koji prolaze kroz raskrsnicu na crveno svijetlo, ili sankcionisanje za oba prekršaja.
Na osnovu iznesenih podataka, vidljivo je da se najveći broj prekršaja dogodio u ul. Krajiških
brigada, bez obzira što je na toj lokacije duplo manje bila postavljena aktivna sistemska jedinica. Za
predpostaviti je da bi se na magistralnom putu Banjaluka – Klašnice evidentirao veći broj prekršaja
da su senzori bili u funkciji. Kada je riječ o strukturi prekršaja, može se konstatovati da je ona na sve
tri lokacije približno ista, a najzastupljeniji su sljedeći prekršaji: član 238. stav 1. tačka 8. (51,00%);
član 238. stav 1. tačka 7a. (33,28%); član 235. stav 1, 2 i 4. tačka 3. (9,83%). Može se zaključiti da je u
2012. godini evidentiran veliki broj prekršaja sa statusom „inostrane tablice“, 15 051 prekršaj
(41,69%). Veliki problem kod ove vrste prekršaja je mali procenat sankcionisanih vozača, a kao vozači
sa inostranim tablicama ne pojavljuju se samo strani državljani, već i državljani Bosne i Hercegovine
koji rade u inostranostvu. Kao jedini mogući način otkrivanja vozača sa ovakvim prekršajima
trenutno je kontrola vozača od strane policijskih službenika. Ovaj metod rada je neefikasan, što
potvrđuju i podaci o malom broju otkrivenih i sankcionisanih vozača vozila sa inostranim tablama.
Takođe, evidentan je problem i sa prekršajima koji imaju status „vidljiva tablica – strani državljanin“.
Naime, vlasnicima vozila sa kojim su počinili prekršaj, a koji su državljani Bosne i Hercegovine,
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ostavljena je mogućnost da se izjasne da li su oni upravljali vozilom ili je druga osoba. Na ovakav
izbjegavaju mogućnost da budu kažnjeni za prekršaj koji su počinili. I ovakav način rada se pokazao
neadekvatan.
Na osnovu iznešenih pokazatelja, može se zaključiti da je u 2013. godini nastavljen trend
činjenja prekršaja kao u 2012. godini. Struktura najučestalijih prekršaja zadržana je kao u 2012.
godini. Takođe, u 2013. godini primjetan je veliki broj prekršaja sa statusom „inostrane tablice“, dok
je broj prekršaje sa statusom „vidljiva tablica – strani državljanin“ nešto manji nego u 2012. godini.
Dakle, ako uzmemo u obzir broj prekršaja i dane koje je aktivna sistemska jedinica provela na ove
dvije lokacije, može se zaključiti da su predhodno navedeni prekršaji dosta izraženiji u ul. Krajiških
brigada.
Na osnovu zaključaka koji su proizašli iz ovog istraživanja, u cilju efikasnije primjene
stacionarnih radarski sistema u Republici Srpskoj, mogu se diferencirati sljedeće preporuke:
- Vršiti blagovremeno kvalitativnu i kvantitativnu analizu evidentiranih prekršaja na sve tri
lokacije;
- Potrebno je da aktivna sistemska jedinica više vremena bude zastupljena u ul. Krajiških brigada;
- Potrebno je kvar na stacionarnom radarskom sistemu na magistralnom putu Banjaluka – Klašnice
što prije otkloniti;
- Neophodno je povećati kapacitet Policijske stanice za praćenje i obradu prekršaja evidentiranih
radarskim sistemima, s obzirom da se zbog povećanog broja neobrađenih prekršajnih naloga
sistemska jedinica postavlja u raskrsnicu Bulevara vojvode Živojina Mišića i Bulevara vojvode
Petra Bojovića, gdje se evidentira najmanji broj prekršaja.
- S obzirom na efikasnost primjene stacionarnih radarskih sistema neophodno je uključiti sve
zainteresovane strane u finansiranje stacionarnih radarskih sistema i u skladu sa unjetim
kapitalom obezbjediti im dio novčanog iznosa koji se dobije naplatom kazni;
- Potrebno je uvezati interne potražne sisteme Ministarstva unutrašnjih poslova i kontrolne
interne sisteme Granične policije, kako vozači sa inostranim tablicama i strani državljani ne bi
mogli izbjeći sankcionisanje za počinjene prekršaje koji su evidentirani stacionarnim radarskim
sistemom;
- Neophodno je ovu oblast regulisati adekvatnim podzakonskim aktima Ministarstva unutrašnjih
poslova, u smislu izjašnjavanja o počinjenom prekršaju vlasnika vozila koje je registrovano u
Bosni i Hercegovini, da je njime upravljao strani državljanin koji nema prebivalište u Bosni i
Hercegovini. Naime, navedena lica, u većini slučajeva, na ovaj način izbjegavaju sankciju za
počinjeni prekršaj, pa je neophodno da se evidentirani prekršaji od strane stacionarnog
radarskog sistema evidentiraju na vlasnika vozila. Ovim bi se smanjila mogućnost izbjegavanja
sankcije, a imali bi se i pouzdaniji podaci o vlasnicima vozila;
- Neophodno je stacionarne radarske sisteme postaviti i u druge gradove u Republici Srpskoj. Za
sad su postavljeni samo u gradu Banjaluci.
- Pošto imamo veliki broj neplaćenih prekršajnih naloga, neophodno je uvesti i alternativne kazne,
kao npr. rad za opšte dobro;
- Potrebno je sprovesti i druga istrživanja koja bi potvrdila rezultate ovog istrživanja.
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Деца у предшколском узрасту активно започињу учешће у саобраћају, најпре као пешаци, а
затим као путници у моторном возилу и бициклисти. Иако деца предшколског узраста у
саобраћају учествују уз пратњу одрасле особе, често су изложена разматрању различитих
алтернатива, предвиђању последица и доношењу одлука које су, једино у саобраћајним
ситуацијама, потпуно равноправне са одлукама одраслих особа. Свакодневно учешће у
саобраћају захтева од детета да се упозна са различитим саобраћајним симболима и
ситуацијама, али деца предшколског узраста немају потпуно развијене психо-моторне
способности, као и недовољно знања, што је неопходно за безбедно учешће у саобраћају. У
овом раду су приказани резултати истраживања о испитивању нивоа знања деце
предшкослког узраста о саобраћају, као и испитивања да ли деца препознају одређене
саобраћајне симболе, како деца схватају поруке тих симбола и да ли знају правилно да поступе
у различитим саобраћајним ситуацијама.
Кључне речи: Безбедност деце у саобраћају, Деца предшколског узраста, Познавање
саобраћајних појмова, Тест, Урбана и рурална средина
The preschool children begin to actively participating in traffic, especially as pedestrians and as
passengers in motor vehicles and cyclists riders. Although child participation in the traffic goes
through accompanied by an adult, children must consider various alternatives, predicts the
consequences and make decisions that are solely in traffic situations, fully equal to the decisions of
adults. Because of that, children need to get familiar with various traffic symbols and situations, but
children in this period have not fully developed psycho-motor skills, that are necessary for safe
participation in traffic. Problem is further compounded by the lack of knowledge about traffic. In this
paper are shown the results and its discussion of the particular research conducted to test the
knowledge of traffic, and to examine whether children recognize specific traffic symbols, how
children understand these symbols and messages.
Keywords: Children traffic safety, Preschool children, Knowledge of traffic concepts, Test, Urban and
rural areas
1. Увод
У саобраћају постоји несклад између стварањa ризика и изложености ризику појединих
категорија учесника у саобраћају. Деца, а посебно деца предшколског узраста представљају
посебно рањиву категорију учесника у саобраћају. 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 at al,
2007:73). Саобраћајне незгоде и угроженост у саобраћају су глобални проблем човечанства,
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проблем свих региона, држава и локалних заједница. Према истраживању које је обухватило
57 земаља, саобраћајне незгоде су најчешћи узрок (26 – 77%) смртних случајева услед
ненамерних повреда (Ahmed and Andersson, 2002:541). У незгодама гину млади и сиромашни.
Највећи број незгода (преко 90%), повређених (преко 80%) и погинулих (преко 70%) догађа се у
насељима (Липовац at al, 2007:54). Из тих разлога, водећи светски политичари и доносиоци
одлука су кренули у борбу за унапређење нивоа безбедности саобраћаја на путевима, што је
резултовало усвајањем резолуције 64/255 Уједињених нација и проглашавањем периода од
2011. до 2020. године „Деценијом безбедности саобраћаја.
У Србији деца чине 10% свих настрадалих учесника у саобраћајним незгодама. Сваке године на
нашим путевима настрада 1.700 најмлађих учесника у саобраћају, а до 2009. године, у
саобраћају је годишње смртно страдало више од 30 деце, што представља озбиљан
здравствени проблем (Кукић и Петровић, 2010:161). Вредности јавног ризика страдања деце до
14 година у саобраћају су у Крагујевцу и Рачи су веома високе (89,8 и 80,7, респективно) што је
између осталог, био разлог да се истраживање реализује управо на овом подручју (Чичевић и
Трифуновић 2013:150). За децу узраста (од 0–6 година), дигитални медији представљају део
свакодневног живота и деца ову технологију прихватају као потпуно природно окружење.
Становиште да деца морају достићи ниво конкретних операција да би била спремна да
користе рачунар је одавно превазиђено (Clements and Nastasi, 1992:188), а истраживања
показују да је са симулацијом апстрактног учења и размишљања потребно почети већ од треће
године, при чему децу треба учити функционалном, односно употребном знању. Ангажовање
у току учења директно је повезано са мотивацијом која се појачава када се класичне
инструкције комбинују са употребом рачунара (Haugland, 1999:29). Бројне студије показују да
код деце постоји интринзична мотивација за коришћење рачунара што се огледа у чињеници
да су много више фокусирани и проводе дуже времена уз рачунар него у осталим
активностима (Guthrie and Richardson, 1995:16; Talley at al, 1997:127; Chung and Walsh,
2006:402; Sandholtz at al, 1997:176; Schmid at al, 2008:179). Деца која су обучавана користећи
рачунаре показју боље структурално и концептуално знање, невербалне вештине, способности
за решавање проблема, језичке вештине, дуготрајну меморију, кординацију покрета и боље
интелектуалне способности у поређењу са онима који нису користили технологију при учењу
(Clements and Samara, 2003:38; Haugland, 1992:23; Swaminathan and Wright, 2003:139;
Vernadakis et al, 2005:103). Највеће предности се остварују када предшколска деца користе
таблет рачунаре у паровима или када у раду учествују одрасли, јер интеракцијом са осталим
члановима колектива развијају позитивне ставове према учењу.

2. Методологија рада
У овом истраживању су изабране две предшколске установе, са циљем да се обухвате деца
која похађају предшколску установу у руралној, односно урбаној средини, са постављеном
почетном хипотезом да је могуће да постоји разлика у познавању саобраћајних правила, као и
у зрелости деце између две наведене средине.
Предшколска установа која је репрезентовала град, налази се у Крагујевцу, док село Ђурђево
(општина Рача), са својом предшколском установом, представља руралну средину. За
испитивање познавања саобраћајних правила, деце млађег предшколског узраста (старости од
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4,5 до 6 година), коришћена је power point презентација која је приказивана деци на таблет
рачунару.
Тест о познавању саобраћајних правила, састојао се из два дела. Први део се односио на
распознавање саобраћајних површина (коловоз, тротоар, бициклистичка стаза) и којој су
категорији учесника у саобраћају намењене за кретање, као и где и како безбедно прећи
улицу. Други део је намењен препознавању елемената саобраћајне сигнализације, семафора и
саобраћајних знакова. Деца је требало да препознају семафор за пешаке и одговоре како се
поступа у случају када је на семафору за пешаке укључено црвено, односно зелено светло.
Тестирање, на обе територије, је вршено у преподневном периоду и средином радне седмице,
тако да време и дан вршења експеримента нису утицали на добијени резултат. Резултати су
бележени непосредно на терену, евидентирањем одговора на рачунару, као и снимањем
разговора између испитаника и испитивача. Снимање разговора између испитивача и детета
омогућило је детаљну анализу одговора, као и мерење времена које протекне од постављеног
питања од стране испитивача, до добијања одговора од стране детета.

3. Резултати истраживања са дискусијом
У првом питању, деца су имала задатак да препознају тротоар тј. површину намењену за
кретање пешака која је приказана плавом стрелицом (Слика 1.). Сва деца из урбане средине су
одговорила тачно и за временски период краћи од деце из руралне средине (град 2,5s; село 6s
за тачне одговоре и 3,5s за нетачне одговоре)(Слике 2. и 4.).

Слика 1. Саобраћајна ситуација – 1. питање

Слика 2. Процентуални приказ одговора

Слична ситуација је и код другог питања, када су деца имала задатак да препознају део
површине којом се крећу аутомобили. Сва деца из урбане средине тачно су одговорила на
постављено питање, док је 57% деце из руралног подручја одговорило тачно. Стазу за
бициклисте су препознала сва деца из обе средине.
Најкраће време за одговор је деци требало када су имала задатак да препознају семафор (село
2,33s; град 1,62s) и сва деца из обе средине су дала тачан одговор.
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Слика 3. Саобраћајна ситуација – 4. питање

Слика 4. Приказ просечног времена одговора

Најдуже време за одговор потребно је деци из села при препознавању обележеног пешачког
прелаза (14,6s за тачне одговоре и 9,5s за нетачне одговоре)(Слика 5. и 6).

Слика 5. Саобраћајна ситуација – 5. питање

Слика 6. Процентуални приказ одговора

За похвалу је чињеница да су сва деца, из обе средине, знала како се треба понашати када је
на семафору укључено зелено, односно црвено светло. Најслабије резултате су деца су имала
у осмом питању (град 62%, а село 57% тачних одговора)(Слика 7. и 8), када им је задатак био да
покажу слику на којој пешаци правилно прелазе улицу.

Слика 7. Саобраћајна ситуација – 8. питање

Слика 8. Процентуални приказ одговора

Деца су у деветом питању имала задатак да покажу слику на којој путници правилно седе на
задњој клупи у аутомобилу (Слика 9), и сва деца су тачно одговорила, с тим што су мање
времена за одоварање користила деца из града (град 2s , село 3s).
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Слика 9. Саобраћајна ситуација – 9. питање

Слика 10. Приказ просечног времена

У десетом питању деци је вербалним путем постављено питање којом страном улице је
правилно кретати се када није изграђен тротоар. 70% деце је одговорило тачно, односно
левом страном улице. Последње питање је постављено по завршетку видео снимка који је
пуштен детету, на коме је приказан пешак који се креће путем без тротоара, уз ивицу леве
стране коловоза, а дете је имало задатак да се изјасни да ли се пешак правилно или
неправилно креће. За разлику од претходног питања, само 39% деце је одговорило тачно, што
показује да деца принципијелно знају да се треба кретати левом страном, али не знају која је
лева страна.

Слика 11. Саобраћајна ситуација – 11. питање

Слика 12. Процентуални приказ одговора

Деца показују веома добро основно знање о саобраћају, које представља основ за безбедно
учествовање у реалним саобраћајним ситуацијама. Непосредним разговором са децом
предшколског узраста и васпитачима може се приметити да већина деце зна којом страном
улице се треба кретати када није изграђен тротоар за пешаке. Чињеница да одређен број деце
не зна са сигурношћу која је лева, односно десна страна (Чичевић и Трифуновић 2013:152), а
имају став да је безбедно кретање на путу без изграђеног тротоара, лева ивица коловоза,
указује да постоји несклад између теоријског и практичног знања деце. С обзиром на то
требало би испитати стање у реалној ситуацији, што би требало да представља даље правце
истраживања у овој области.

4. Закључак
На основу приказа и дискусије резултата спроведеног истраживања, може се закључити да
деца предшколског узраста имају основна знања о безбедном учешћу у саобраћају, али та
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знања треба перманентно обнављати и развијати. Време потребно за одговор на конкретно
питање прилично варира у зависности од врсте питања, као и од средине у којој деца похађају
предшколску установу. С обзиром на то да је најкраће време одговора добијено на питање у
коме је потребно препознати семафор и значење црвеног, односно зеленог светлосног
сигнала, може се закључити да су светлосни сигнали тј. светлећи објекти привлачни деци
предшколског узраста, па се даљи правци истраживања могу усмерити ка примени ITS
технологије, као техничкој мери у безбедном „вођењу“ деце у саобраћају.
Евидентно је да деца брже препознају оне објекте са којима се свакодневно сусрећу у реалним
ситуацијама, а резултати истраживања су такође указали да постоји несклад између теоријског
и практичног знања (безбедно кретање ивицом коловоза). Ова чињеница показује да постоје
позитивни ефекти едукације о саобраћајним правилима која је спроведена у предшколским
установама, са једне стране, и неопходности да се познавање одређених релација, које је
условљено развојном зрелошћу, на неки начин потврди у реалним условима.
Тестирање и едукација употребом дигиталних медија и таблет рачунара прилагођених
индивидуалним карактеристикама појединаца могу знатно да побољшају свест и знање
предшколске деце путем утврђивања, увежбавања и давања повратних информација о
активности руку (Чичевић и Трифуновић 2013:154). Узимајући у обзир наведено, коришћење
таблет рачунара представља велики потенцијал у побољшању обуке деце за безбедно
учествовање у саобраћају захваљујући интерактивности и аутономији. Обука би требало да
буде усмерена на побољшање стратегија обраде визуоспацијалних способности, како
сугеришу нека новија истраживања (Tzuriel and Egozi, 2010:1428).
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ИСПИТИВАЊЕ НИВОА ЗНАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА
ЗНАЊА СТЕЧЕНА У АУТО ШКОЛАМА
Душко Пешић, duskopesic@sf.bg.ac.rs, Саобраћајни факултет, Београд Србија
Вања Вожни, дипл. инж. саоб., vanja.vozni@gmail.com,Саобраћајни факултет, Београд Србија
Александар Трифуновић, дипл. инж. саоб., trifunovic90@live.com, Саобраћајни факултет,
Београд
Један од проблема у безбедности саобраћаја везан је за недовољно познавање саобраћајних
прописа, односно правила понашања учесника у саобраћају што доприноси повећаном броју
саобраћајних незгода. Од квалитета обуке и знања стеченог у ауто школи зависи какав ће се
возач наћи у саобраћају и колико ће поштовати правила и прописе. Знање као предуслов за
безбедно управљање возилом је веома важна карактеристика коју морају стицати и
поседовати кандидати за возаче. Знање, по дефиницији, представља разумевање одређених
субјеката, са могућношћу да се њиме (знањем) послужи у одређене сврхе, што код возача
представља неопходни чинилац за квалитетно управљање возилом. Ауто школе као субјекaт
локалне заједнице имају највећи утицај и од њих зависи како ће кандидат бити обучен, са
којим знањем ће касније он самостално учествовати у саобраћају и да ли ће представљати
„претњу“ осталим учесницима. Стога је и предмет овог рада испитивање нивоа знања
учесника у саобраћају груписаних у следеће категорије: потенцијални возачи (непосредно пре
и за време обуке у ауто школи), возачи почетници (са пробном возачком дозволом), возачи
који поседују возачку дозволу мање од пет година, возачи који поседују возачку дозволу од
најмање пет година и професионални возачи. Узимајући у обзир чињеницу да је за безбедно
учествовање у саобраћају потребно основно саобраћајно знање, добијени резултати могу бити
примењени за дефинисање новог концепта теоријске обуке како у ауто школама, тако и у
различитим образовним установама. Рад садржи осврт на искуства и препоруке развијених
европских земаља.
Кључне речи: Теоријска обука, саобраћајни прописи, безбедност учесника у саобраћају
One of the problems in traffic safety is related to insufficient knowledge of traffic laws and rules of
behavior of road users, which contributes to the increased number of ctraffic accidents. What kind
of a car driver will be found in the traffic and how will follow the rules and regulations, depends on
quality of training and knowledge acquired in driving school. Knowledge is a prerequisite for safe
control of vehicle and it is a very important feature that candidates for drivers must acquire and
possess. Knowledge, by definition, is understanding of certain subjects, with the possibility of using it
in a specific purpose, and it is necessary factor for the quality control of the vehicle for drivers.
Driving schools, as a subject of local communities, have the greatest impact and it depends on them
how the candidate will be trained, with which knowledge will later participate independently in
traffic and whether will be a "threat" to other participants. Therefore, the purpose of this paper is to
examinate the level of knowledge road users, grouped in next categories, have: potential drivers
(before and during the training process in a driving school), drivers- beginners (drivers who have the
most one year drivers license), drivers who have, at least, five years of driving experience, and
professional drivers. By taking into consideration the fact that basic knowledge of regulations is
necessary in order to participate safely in traffic, the given results may be used to define new
training concept for drivers in driving schools, as well as in different educational institutions. This
paper uses as references experiences and recommendations form developed European countries.
KEY WORDS: Тheorethical education, traffic regulations, safety of traffic participants

172

1. УВОД

Искуства показују да је за безбедно учествовање у саобраћају потребно основно
познавање саобраћајних правила, односно потребно је имати одређен (довољан) ниво знања
о саобраћају. Знање као предуслов за безбедно управљање возилом је веома важна
карактеристика коју морају стицати и поседовати кандидати за возаче. Знање представља
свеукупност усвојених редукованих елемената, неопходних за квалитетно управљање
аутомобилом (Коленц, Ј., 1986:15). Основни циљеви разних видова образовања, којима
учесници у саобраћају стичу знања, је безбедно учешће у саобраћају, односно побуђивање,
прихватање, спровођење, унапређење и проширење основних знања о саобраћају. Знања за
побољшање понашења и безбедно учествовање у саобраћају стичу се у свим периодима
животног циклуса, па се на основу тога и ниво знања појединих учесника у саобраћају мењају у
току животног периода. Када се зна податак да возачи који имају возачку дозволу мање од 5
година учествују са преко 50% од свих возача учесника у саобраћајним незгодама, може се
закључити да нам обука кандидата није добра (Липовац, К., 2008:64).
Обука кандидата за возаче се своди на то да их инструктори вожње уче радњама у вожњи
стихијски, зависно од расположења инструктора и ситуације у којој се возило обуке нашло.
Ово доводи до тога да инструктор често не зна шта је са којим кандидатом одрадио и у којој
мери. У већини случајева инструктор вожње не објашњава кандидату кораке за извођење
радњи, тако да је кандидат приморан да самостално закључи како се нека радња изводи. Код
већине инструктора није формиран став да кандидата за возача треба научити да сам доноси
одлуке (Стефановић, Љ., 2010:229). Будућег возача треба научити да разуме прописе и правила
како би у свакој новонасталој ситуацији у саобраћају, на основу доброг познавања и
разумевања саобраћајних прописа, могао донети исправну одлуку (Стефановић, Љ., 2010:230).
Квалитетна обука возача несумњиво је један од главних предуслова да се у јавни саобраћај
укључи један добар возач, који на почетку примењује стечена знања и вештине вожње, а
касније своје возачко знање надограђује искуством које се временом стиче (Милановић, И.,
2010:217).
Перманентна саобраћајна едукација се може дефинисати као целокупна активност која
води до интегрисане промене понашања у саобраћају или до креирања одређених предуслова
потребних за постизање жељеног понашања у саобраћају. Ову врсту едукације могу да дају:
родитељи, школе, ваншколски курсеви, курсеви за родитеље, ауто школе, институције за
образовање посебних група, преко различитих облика информисања и санкционисања.
Перманентну саобраћајну едукацију је потребно применити у тренутку када се констатује да
одређени ниво знања, вештине и мотивације не задовољава жељени ниво за сигурно
учествовање у саобраћају (Махурдаревић и Прерадовић, 2008:109).
Стање безбедности саобраћаја у Републици Српској, посматрано у десетогодишњем
периоду, бележи позитиван тренд побољшања, који се огледа у константном смањењу броја
саобраћајних незгода и њихових последица, нарочито у периоду од 2006. године. У периоду
од 2002-2011. године, најповољније стање безбедности саобраћаја забележено је у 2010.
години када је евидентиран најмањи број саобраћајних незгода са последицама по лица и
најмањи број погинулих лица (Шмитран и Средић, 2012:2). Највећи број саобраћајних незгода
догађа се у насељима, што показују и подаци МУП-а РС за 2011. годину. У 2011. години на
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путевима у насељу укупно се догодило 6612 саобраћајних незгода, односно 70,5% од укупног
броја, а на путу ван насеља 2766 саобраћајних незгода, или 29,5%. Интересантно је истаћи да
се на улицама у насељу догодило укупно 2995 саобраћајних незгода или 31,94%, на локалним
путевима 1196 саобраћајних незгода или 12,76 %, а на некатегорисаним путевима 441
саобраћајна незгода или 4,70 % (Милија Радовић, 2012:4).
2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Подаци који су прикупљени и анализирани у овом раду добијени су on-line анкетом, која се
састоји од 11 питања. Прва четири питања су општег типа, а односе се на пол, старост,
категорију возача и стручну спрему испитаника. Поред питања општег типа у анкети се налазе
и питања која имају за циљ да провере ниво општег знања учесника у саобраћају, која су у
даљем раду приказана и детањно анализирана. Анкетирање се вршило на територији целе
Републике Српске, Бања Лука, Приједор, Бијељина, Зворник, као и у мањим местима и селима
у околини наведених градова и општина, како би узорак био што репрезентативнији. Вршена
је елиминација свих испитаника који су насумично бирали одговоре, помоћу елиминационог
питања „Да ли је дозвољено прелажење улице преко обележеног пешачког прелаза?“, где су
сви кандидати који су дали нетачан одговор елиминисани из анкете. Обим прикупљених
података је равномерно распоређен на шест категорија учесника у саобраћају, где је за сваку
категорију анализирано по 50 анкетних листова, што обезбеђује довољан број података за
пилот истраживање од 300 испитаника укупно, за све категорије. Подаци из анкетних листова
унешени су и обрађени у програмском пакету МS EXCEL.
3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

На основу предходне констатације, у раду су учесници у саобраћају подељени у шест
група, у оквиру којих је испитан ниво знања о саобраћају. Категорије чине:
1. потенцијални возачи, старосног доба од 14 година до процеса обуке у ауто школама,
који су знања у саобраћају стицали у образовним установа и путем разних облика
јавног информисања;
2. кандидати у процесу обуке у ауто школи, који активно стичу знања о саобраћају кроз
обуку у ауто школи;
3. возачи са возачким искуством до једне године, који су стекли знања предвиђена за
учествовање у саобраћају као возачи Б категорије;
4. возачи који имају возачку дозволу до 5 година, без обзира на активно учествовање у
саобраћају возилом за које имају возачку дозволу;
5. возачи који имају возачку дозволу преко 5 година, без обзира на активно учествовање
у саобраћају возилом за које имају возачку дозволу;
6. професионални возачи, односно категорија возача којима је основно занимање
управљање моторним возилом и који имају опширнију обуку у ауто школама, у односу
на обуку за Б категорију.

Резултати одговора добијених на питање „Када се пешак креће путем без тротоара, дужан
је да се креће...” (5. анкетно питање), приказани су на Слици 2. Најмањи проценат тачних
одговора забележен је код прве категорије (потенцијални возачи), што указује на слабу
едукацију млађе популације о понашању у саобраћају. Проценат тачних одговора за остале
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категорије је мањи од очекиваног. Добијени резултати показују да је потребно вршити
едукацију над рањивим учесницима у саобраћају, пре свега пешака.
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Слика 1. Проценат тачних одговора на 5. анкетно питање, по категоријама

Са Слике 2. се уочава да је ниво знања возача прве и друге категорије недовољан, везано за
питање „Ретрорефлектујући материјал дужан је да користи у условима смањење видљивости и
ноћу...” (6. анкетно питање). Резултати нису задовољавајући, обзиром да поменуте категорије
највише учествују у саобраћају као пешаци. Овим питањем се потврђује констатација из
предходног питања, да недовољан ниво знања постоји међу пешацима који учествују у
саобраћају.
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Слика 2. Проценат тачних одговора на 6. анкетно питање, по категоријама

Питање „Ограничење брзине у насељу је:” (7. анкетно питање) је намењено активним
возачима (трећа, четврта, пета и шеста категорија). Категоријe четири, пет и шест су дале
најмање тачних одговора, што је у супротности са очекиваним резултатима. Имајући у виду да
су ово две категорије које међу анализираним групама поседују најдуже возачку дозволу,
питање наговештава проблем да после извесног периода возачима опада ниво знања.
Одговор се може тражити у измени закона о безбедности саобраћаја, када је ограничење
брзине у насељу смањено са 60km/h на 50km/h.
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Слика 3. Проценат тачних одговора на 7. анкетно питање, по категоријама

Питање „Колика је највећа дозвољена количина алкохола у крви за професионалне
возаче?” (8. анкетно питање) је превасходно усмерено на професионалне возаче и добијени
резултати се не поклапају са очекиваним. Резултати указују недовољан ниво познавања закона
о безбедности саобраћаја на територији Републике Српске од стране професионалних возача.
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Слика 4. Проценат тачних одговора на 8. анкетно питање, по категоријама

Одговори на питање „Употреба сигурносних појасева на задњем седишту путничког
аутомобила...” (9. анкетно питање) нису задовољавајући за категорије возача са возачком
дозволом до једне године и преко пет година, односно трећа и пете категорије. Добијени
резултати указују на значајне пропусте у обуци кандидата за возаче у ауто школама. Чињеница
да је трећа категорија возача, положила возачки испит у периоду не дужем од једне године,
указује да постоји проблем у едукацији возача у ауто школама. Кандидати очигледно не
задржавају знања стечена у ауто школи (пета категорија), што представља опасност за све
учеснике у саобраћају и даје могућност даље анализе и тражења решења за наведени
проблем.
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Слика 5. Проценат тачних одговора на 9. анкетно питање, по категоријама

Осим треће, остале категорије возача нису показале задовољавајући ниво знања о значењу
саобраћајног знака са допунском таблом, који означава ограничење брзине на 50 km/h када је
на коловозу снег (11. анкетно питање). Закључак са овог питања поткрепљује закључке из
предходног питања, да постоје проблеми у теоријској обуци кандидата за возаче у ауто
школама, посебно у делу везаном за саобраћајне знакове.
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Слика 6. Проценат тачних одговора на 11. анкетно питање, по категоријама

Слика 7. омогућава лакше поређење нивоа знања разматраних категорија возача, тако што
су проценти тачних одговора груписани по категоријама возача за свако од анкетних питања.
Више од 80% саобраћајних незгода је узроковало понашање човека, а возачи са једном
годином возачког искуства изазивају три пута више саобраћајних незгода него искуснији
возачи (Јовановић и Лалић, 2010:145 ). Када се у обзир узме предходна констатација и да се са
Слике 7. види да највећи проблем, по питању едукације и информисаности, постоји код I
категорије возача (потенцијални возачи), може се закључити да правци деловања у
безбедности саобраћаја требају бити усмерени ка оваој категорији. На основу тога закључује
се слаба информисаност млађе популације (до 18 година) о познавању основних правила
понашања у саобраћају.
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Слика 7. Просечан ниво знања по категоријама

4. ЗАКЉУЧАК
Као закључак може се извући крива која описује ниво знања учесника у саобраћају по
дефинисаним категоријама. На Слици 8. приказана је крива која показује проценат тачних
одговора за сваку од испитаних категорија учесника у саобраћају, базирана на просечном
нивоу знања о разматраним питањима. Постављена почетна хипотеза пре почетка
истраживања је била да графикон треба имати растући тренд, односно да свака наредна
категорија возача треба да има виши ниво знања од претходне, обзиром да дуже учествују у
саобраћају (имају возачку дозволу дужи период). Међутим, анализом добијених одговора
примећује се пад нивоа знања код одређених категорија возача у које спадају возачи који
поседују дозволу до 5 и преко 5 година, а не припадају категорији професионалних возача. С
тога је потребно организовати периодичне провере нивоа знања и вештина, како би учесници
у саобраћају постали свесни својих могућности и ограничења и радије прихватали различите
програме едукације, односно обнављања стеченог теоријског знања, неопходног за безбедно
учествовање у саобраћају.
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Слика 8. Проценат тачних одговора свих категорија по питањима
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Такође, резултати указују и на слабу едукацију млађе популације (потенционалних возача)
о понашању у саобраћају. У том смислу један од циљева је и организовање одговарајућег
школског програма, јединственог за све средње школе у циљу стицања знања и вештина
неопходних за сигурно и безбедно учествовање у саобраћају. Рањиви учесници у саобраћају,
односно пешаци, нису показали задовољавајући ниво знања који би им гарантовао безбедније
учешће у саобраћају. Возачи са пробном возачком дозволом нису показали завидан ниво
знања, што указује на проблем оспособљавања кандидата за возача у ауто школама по питању
теоријске обуке. За све учеснике у саобраћају би требало организовати едукацију путем
медија, система образовања и проверу знања, чиме би се подигла друштвена одговорност
учесника у саобраћају, као и ниво знања, а већа безбедност у саобраћају не би изостала.
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НЕКИ АСПЕКТИ СТРАТЕГИЈE ОДЛУЧИВАЊА О МЕРАМА И ПРИОРИТЕТИМА
У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
Аутор: др Павле Галић, дипл. инж. саобраћаја, Министарство саобраћаја Р. Србије
Београд mikibanjska@yahoo.com,
Коаутори: сц Мирослав Вукајловић, дипл. инж. саобраћаја, Судски вештак, Београд,
mikibanjska@yahoo.com, ул. Душана Јовановића бр. 4, стан бр. 30;
Борјан Галић, дипл. правник-мастер, Правни факултет Београд, Универзитет
у Београду, Београд, ул. Марка Челебоновића бр. 9/14;
РЕЗИМЕ: У раду су дате препоруке међународних организација, које имају значајну улогу у
дефинисању концепта управљања безбедношћу саобраћаја. Препоруке, данас примењује већи
број држава, које су прихватиле да се може управљати безбедношћу и оствариле позитивне
резултате у безбедности саобраћаја. Посебан акценат се даје развоју националних
институциооналних капацитета и дефинисању приоритета при доношењу стратегије и
акционог плана за унапређење безбедности друмског саобраћаја.
Примењене стратегије у безбедности, карактеришу следећи принципи: координација,
доказана најбоља пракса, економска ефикасност, контрола и вредновање и безбедност
саобраћаја. као обавеза субјеката. У спровођењу набројаних принципа, значајно је учешће
свих субјеката, а посебно локалне заједнице и државе, који у складу са законом имају
одговорност за безбедност друмског саобраћаја и реализацију идентификованих мера на
смањењу броја незгода.
Државе које су прихватиле и примењују моделе управљања безбедношћу саобраћаја, редовно
доносе стратегију и програме безбедности, а крајњи резултат су дугорочни позитивни
резултати и трендови на смањењу незгода и последица. Визија и циљ сваке државе у
спровођењу противмера, мора бити да у будућности нико не гине, нити буде повређен у
саобраћају.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: безбедност саобраћаја, учесници у саобраћају, стратегија, саобраћајна незгода

1. УВОД
Због комплексних и разноврсних садржаја активности управљање безбедношћу саобраћаја
као и саобраћајем у целини, постаје изазов за сваку државу. У циљу редукције негативних
појава у саобраћају, неке државе су задњих година успешно развиле националну стратегију.
Политика и стратегија безбедности саобраћаја је дала добре резултате у смањењу броја
саобраћајних незгода и укупних штета које настају. Искуства неких земаља показују да
управљање безбедношћу саобраћаја захтева јаку руководну структуру на националном нивоу,
посебно утврђивање јасних и реалних дугорочних и краткорочних циљева, стратешке
активности и одговорност институција за спровођења.
Код дефинисања жељеног стања, прво треба дефинисати визију и циљеве управљања, а након
тога одредити рокове по потреби. Најчешће су циљеви прецизно дефинисани на временски
период са процентом смањења броја незгода. Редукција броја незгода даје се за пет или десет
година уз смањење у процентима, а све у зависности од постојећег стања. У целини гледано,
веома је значајно да се жељено стање дефинише што реалније, тако да се спроведеним
мерама оправдавају уложена средства и охрабри држава, органи и институције које се баве
безбедношћу саобраћаја.
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2. Препоруке међународних организација за управљање безбедношћу
саобраћаја
Схватајући проблем безбедности у саобраћају, Уједињене нације својим резолуцијама о
безбедности у саобраћају дале су мандат Светској здравственој организацији и Светској банци
да покрену и припреме неопходне препоруке за глобалну борбу с циљем повећања
безбедности друмског саобраћаја. На основу припремљених резолуција, дате су слеће
препоруке:

1. Идентификовати сектор у влади који ће имати улогу да управља системом на
унапређењу безбедности саобраћаја - Ова препорука наглашава важност
институционалног вођства повереног надлежном сектору. Наглашава се потреба да се
донесе одлука о контроли и управљању ресурсима и координацији напора свих
одговорних сектора у влади. Даје се могућност различитих институционалних форми,
али је кључно да такво тело мора бити примерено финансирано, те да полаже рачуне
(има одговорност) јавности за постигнуте резултате. Ово тело мора да омогући
укључивање свих друштвених група заинтересованих за унапређење безбедности у
друмском саобраћају. Ефикасност овог тела огледа се у одрживости политичке
подршке за промоцију безбедности саобраћаја.

2. Потпуно проценити проблем, институционалне и политичке оквире у вези са
повређивањем, као и капацитете за превенцију повређивања у друмском саобраћају
у свакој земљи - Ова препорука односи се на комплексност транспортног система, као и
управљања безбедношћу, и на потребу за поузданим показатељима и институцијама за
спровођење мера.

3. Усвојити националну стратегију и акциони план за унапређење безбедности у
саобраћају - Ова препорука наглашава мултидисциплинарност и мултисекторалност
националне стратегије у безбедности саобраћаја. Мора да обухвати све учеснике у
саобраћају и да ангажује све заинтересоване стране у влади, приватном сектору,
невладиним организацијама, медије и друштво у целини.

4. Определити финансијска средства и људске ресурсе за решавање проблема - Ова
препорука наглашава важност Cost-effective анализе у дефинисању приоритета за
превенцију повређивања у саобраћају, узимајући искуства земаља широм света. Да би
се достигли циљеви, нови извори финансирања морају бити успостављени за жељени
ниво инвестиција.

5. Успоставити специфичне акције за превентиву саобраћајних незгода, минимизирање
повреде и последица, односно процена утицаја специфичних акција - Ова препорука
обухвата светску „добру праксу" мера које би могле бити примењене у свим земљама
света. Специфичне мере за одређену земљу морају бити засноване на здравом разуму,
културолошки прихватљиве, да су део националне стратегије у безбедности
саобраћаја, те да је процењива њихова ефикасност.

6. Помоћи развоју националних институционалних капацитета и међународну
сарадњу - Ова препорука позива на суштинско деловање међународних напора за
изградњу партнерства, фокусираног на јачање националних институционалних
капацитета за унапређење безбедности саобраћаја.
Дате препоруке веома су важне ради дефинисања приоритета и представљају дугорочне
смернице за јачање и организовање институционалних капацитета, на које мора да утиче
држава.
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3. Стратегија као основни елемент управљања безбедношћу саобраћаја
Стратегија у области безбедности саобраћаја представља систем научних сазнања и вештина
реаговања на проблеме безбедности саобраћаја и начина остваривања дефинисаних циљева у
оквиру стратегије. Усвајање и примену стратегије карактеришу следећа начела и принципи:
Координација - Да би стратегија могла успешно да се примени, мора постојати ефикасна
координација која подразумева договор око заједничког циља и интеграцију повезаних
активности између националног, регионалног и локалног нивоа у заједници.
Доказана најбоља пракса - Овај принцип подразумева употребу свих најбољих постојећих
метода за спречавање негативних последица у саобраћају.

Економска ефективност - При сваком избору националног програма безбедности
саобраћаја у центру пажње треба да буде његова економска ефективност.
Контрола и вредновање - Принцип истиче важност редовне потпуне контроле и вредновање
резултата који се остварују спровођењем програма.
Безбедност саобраћаја као обавеза свих субјеката - Принцип се односи на способност
државе, да у складу са законом прихвати одговорност за безбедност саобраћаја. Сви учесници
у саобраћају и други субјекти који могу да утичу и на безбедност саобраћаја морају да
прихвате одговорност како би се побољшала безбедност саобраћаја.
4. Дефинисање

и спровођење стратегије
саобраћаја на националном нивоу

безбедности

друмског

Настало је време када за саобраћајне незгоде нису криви само учесници у саобраћају, већ је
одговорност проширена и на оне, који доносе програме и важне одлуке у вези друштвеног
живота. На нивоу државе могу се издвојити три нивоа доношења стратегије безбедности
друмског саобраћаја.

1.

Национална стратегија која у области безбедности саобраћаја координира активности
свих учесника на националном, регионалном и локалном нивоу. Она омогућава
битним елементима да дефинишу приоритете и програм мера како би се остварили
циљеви националне стратегије. Национална стратегија представља основ из кога
проистичу стратегије на нижим хијерархијским нивоима.

2.

Регионалне стратегије које обухватају регионе који се разликују по конкретним
проблемима безбедности саобраћаја. Приликом пројектовања развоја националне
стратегије у обзир се мора узети стратегија на националном нивоу, као и национални
програм безбедности саобраћаја, у коме је представљен скуп одговарајућих
контрамера.

3.

Локалне стратегије којима се истичу проблеми безбедности саобраћаја на локалном
нивоу. У оквиру регионалних стратегија дефинишу се специфичности као приоритети
на локалном нивоу.
Стратегија безбедности саобраћаја најчешће је усмерена према најважнијим факторима
одвијања саобраћаја, а мере које се у оквиру ње примењују имају за циљ следеће области:
-

безбедније учеснике у саобраћају (са тежиштем на пешаке, мотоциклисте и друго),
безбеднија транспортна средства (примена стандарда, нове технологије итд.),
безбедније коридоре (стандарди пројектовања, изградње, одржавања итд.).
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Веома често су стратегије дефинисане тако, да су усмерене према појединим факторима
безбедности саобраћаја, а као најважније појединачне стратегије могу се издвојити: повећање
безбедности деце, безбеднији млади возачи у саобраћају, већа безбедност пешака, смањење
"присуства" алкохола у саобраћају и повећање примене пасивних елемената безбедности у
транспортном средству.

5. Стратешке основе одлучивања о мерама и приоритетима
Никада неће бити довољно средстава за примену мера за смањење броја саобраћајних
незгода, те се због тога мора одлучити које ће мере бити прве примењене. Сасвим је разумно
да се прво примене све појединачне мере које највише смањују број жртава, мада, можда, то
и није најбољи избор. Сваки приступ који се одабере мора се анализирати са становишта
трошкова и броја жртава који би се могао избећи. Веома се тешко доносе одлуке о вероватној
користи од смањења броја незгода, а посебно се то односи на образовање и медије.
Примењене мере су првенствено усмерене на промену нивоа знања, ставова и понашања.
Експлоатација редукције саобраћајних незгода и жртава није увек лака, али се могу дати
разумне претпоставке. Предузете мере могу се рангирати по исплативости, ако се разраде
критеријуми и методологија оцене ефеката мера. Мере за смањење броја жртава у саобраћају
веома су значајне за државу, значајније од већег броја инвестиција и често су најисплативије.
Многе земље се боре против жртава у саобраћају, а последњих година знатно је смањен број
саобраћајних незгода, повређених и смртно страдалих. Кључ за успех у већини земаља
представља конкретан програм безбедности саобраћаја, са временским оквирима и
квантификованим циљевима за смањење броја тешких незгода.
Планови у безбедности саобраћаја могу да буду веома уносна инвестиција. Прогрес се не
може очекивати без снажне политичке иницијативе и подршке, за шта су најодговорнији
чланови владе, национални, регионални и локални политичари, јавне и грађанске институције
и асоцијације, приватне компаније, као и појединци учесници у саобраћају. Постављени
циљеви се могу постићи ако се сачине реални програми безбедности на националном нивоу.
Земље које су урадиле властите националне стратешке планове безбедности саобраћаја, а овај
документ најчешће обухвата све области у којима објективно може да се делује, имају видне
резултате.

6. Идентификација области и мера и њихов утицај на смањење броја
саобраћајних незгода
Постизање резултата у области безбедности друмског саобраћаја, повезано је са настојањем
одређених структура које су посебно посвећене подизању безбедносног амбијента на
националном, регионалном и локалном нивоу. Никакав значајан напредак се не може
очекивати без снажне политичке иницијативе и подршке, због чега се препоручује да све
нације сачине реалне програме безбедности саобраћаја и спроведу их до краја. Познато је да
земље у развоју имају већи број жртава у саобраћајним незгодама у поређењу са индустријски
развијеним земљама. Земље у развоју покушавају да посвете пажњу безбедности у
саобраћају, а цена небезбедности се може увек измерити. Данас се чини илузорним да се
предлажу могуће акције, а да се не размишља о развоју путне мреже, возилима и другим
факторима безбедности саобраћаја. У целини гледано, незгоде није могуће спречити а да се
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прво не развије свест о проблемима безбедности на путевима и да се нација не обучи за
учешће у саобраћају.
Визија и циљ сваке земље у спровођењу противмера мора бити то да у будућности нико не
гине нити буде повређен у саобраћајним незгодама. Међутим, ово мора бити дугорочни циљ.
Сваки приступ који се одабере за смањење броја саобраћајних незгода треба анализирати са
становишта трошкова и процене броја жртава који би се могао избећи. У неким случајевима
веома је тешко донети одлуку о вероватној користи, а ово се посебно односи на образовање
које је првенствено усмерено на стицање нивоа знања и промену ставова и понашања у
саобраћају.
У спровођењу мера неопходно је поставити систем који може да функционише без проблема и
стратегију спроводити са потребним методама. За реализацију таквог циља у области
безбедности саобраћаја потребно је имати разрађене регулативе и примену мера у следећим
областима: законодавству, комуникацији и маркетингу, образовању, саобраћајном
инжењерству, аутомобилској индустрији, медицини и службама за спровођење закона. Један
од докумената који је присутан у политици превентиве, приказан је у табели.
Tабела: Идентификоване области и мере у безбедности друмског саобраћаја
ОБЛАСТ

МЕРЕ
-

Саобраћајна правила
Знакови, сигнали, ознаке
Конструкција возила и коришћење прописа
Регистрација возила
а) Законодавство
Издавање возачких дозвола
Систем казнених поена
Пробне и привремене возачке дозволе, нови концепт
Коришћење опреме за безбедност путника
Информативне кампање
б) Комуникације
Програми за учеснике
Информације
- маркетинг
Обезбеђење да сви учесници у саобраћају схвате своје поступке и
импликације на безбедност
Формално образовање

в) Образовање обука

-

Наставни планови и програми
Обука у основној и средњој школи
Праћено учење
Едукација наставника - инструктора
Програми рехабилитације (алкохол, дрога, прекорачење брзине и
други прекршаји)
Неформално образовање
- Родитељи, вршњаци итд.
- Клубови младих
- Интернет, компјутерске игре итд.
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ОБЛАСТ

МЕРЕ

г) Саобраћајно
инжењерство

-

д) Спровођење
закона

- Циљно спровођење,
- Аутоматско спровођење

ђ) Аутомобилска
индустрија
е) Медицинска
заштита

Систем праћења безбедности на путевима
Безбедно пројектовање путева
Поступање са црним тачкама
Безбедност у урбаним срединама
Инфраструктура у делу где се налазе школе

- Стандарди за возила,
- Технички прегледи,
- Контрола на путу, кроз планске мере према свим учесницима у
саобраћају
- Прва помоћ
- Хитне службе
- Трауматолошки центри

а)Законодавне мере
Законодавство најчешће преко саобраћајних правила и прописа инкриминише поступања
возача која су у супротности са прописаним нормама. Степен одговорности возача утврђује се
за сваки појавни облик непрописног поступања, према оцени, мерљивим критеријумима,
колико такво поступање доприноси настајању опасности. За одређена поступања запрећена је
строжа казна, имајући у виду бројност појава, али норма увек обухвата неко неусклађено
стање у коме постоји ризик од опасности првенствено због поступања возача у вожњи.
Стварно поступање у вожњи, упоређено са нормираним односом, поприма обележје деликта,
посебно ако је мотивација неуобичајена према нормама које су реално стандардизоване.
Саобраћајним прописима и правилима, знаковима, сигналима и ознакама регулисани су
односи, стање и понашање у саобраћају. Прописивањем правила понашања свих учесника у
саобраћају, услова под којима могу учествовати у саобраћају, услова које морају испуњавати
возила, услова које морају испуњавати путеви, права и обавеза, како учесника у саобраћају
тако и органа и организација, може се интервенисати превентивним и репресивним мерама.
б) Комуникације и маркетинг
Веома значајан сегмент безбедности саобраћаја је систем комуникације и маркетинга.
Комуникација треба да обезбеди и понуди корисне информације које ће утицати на мењање,
односно прилагођавање понашања људи захтевима саобраћаја. Свака информативна кампања
у процесу комуникације треба да буде једноставна и да се понавља у правилним интервалима.
Овај процес може трајати годинама и можда у прво време неће бити значајног утицаја, али
кампања ће имати ефекта. Јавно мњење представља битно мерило за оцену делотворности
одређеног процеса, који се нуди кампањама.
в) Образовно-васпитне мере
Саобраћајно образовање и васпитање учесника у саобраћају представља веома значајан вид
укупних напора друштвених субјеката да штетне последице које се јављају у саобраћају сведу
на што мању меру. Потребно је да се образовању и обнављању навика и вештина стално

185

посвећује пажња због брзих промена, и да се технолошким процесима у саобраћају
прилагођавају сви учесници.
Рад на саобраћајном образовању може се организовати кроз формалне и неформалне оквире.
Сталне делатности на формалном образовању могу се операционализовати кроз системски
образовни рад у виду израде наставних планова и програма - обуке возача у основној и
средњој школи, укључујући мопед и мотоцикл, затим у виду праћеног учења, продуженог
учења у центрима, едукације наставника - инструктора и програма рехабилитације лица од
алкохола, дроге, прекорачења брзине и других прекршаја.
г) Саобраћајно инжењерство
Субјективном фактору се придаје све већи значај. Међутим, не може се занемарити улога
техничког фактора у стварању услова и ситуација које погодују настанку саобраћајних незгода.
Достигнути степен развоја науке и технике омогућава да се створе повољни услови за
економично и безбедно одвијање саобраћаја. Лимитирајући фактор потпуније примене науке
и технике у саобраћајним достигнућима су финансијска средства. Поред примене технике и
технологије у изградњи путева и производњи возила, омогућена је и производња читавог низа
разних техничких уређаја за стварање услова безбеднијег одвијања саобраћаја.
д) Аутомобилска индустрија
Аутомобилска индустрија је последњих неколико година учинила доста на побољшању
безбедности возача, кроз уградњу уређаја и система. Велика пажња конструктора возила
усредсређена је на прилагођавање психофизичким карактеристикама човека, али и захтевима
тржишта. Прилагођавање возила човеку манифестује се кроз настојање да се елиминишу
извори додатних оптерећења и обезбеде већи комфор и удобност. За градске услове у
саобраћају траже се возила са добрим убрзањем, а у међумесном саобраћају возила која су
способна да развију веће брзине.
ђ) Медицинска заштита
Медицинска заштита обухвата скуп мера и активности које се предузимају ради пружања прве
помоћи и превоза повређених у здравствене установе и лечење.
Хитне медицинске интервенције у саобраћајним незгодама, које се спроводе на лицу места и
транспорту, спадају у делокруг рада станица хитне медицинске помоћи. Станице хитне
медицинске помоћи оформљене су у већим градовима и на појединим важнијим
саобраћајницама удаљеним од градова. Обавештење, односно информацију о саобраћајној
незгоди, прима центар станице хитне медицинске помоћи, обично телефоном. Након пријема
обавештења о незгоди, одмах се упућује на лице места специјално и адекватно опремљено
санитетско возило са екипом која је специјално обучена (лекар, медицински техничар и возач
болничар).
е) Законодавство и саобраћајни прописи
Усклађивање прописа у области саобраћаја представља значајан фактор безбедности и
директно је у функцији смањења ризика од незгода. Стварањем интернационалног кодекса
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понашања који не би био ограничен само на препоруке да се поштују правила, већ такав да се
законодавним мерама у области саобраћаја захвате сви аспекти његовог угрожавања, значајно
би се повећала безбедност учесника у саобраћају.

7. Закључак
За привреду сваке државе друмски транспорт је од виталног значаја, а негативне последице су
логистика која прати ову делатност. Свака одлука која произлази из саобраћајне политике, а
доноси се на највишем нивоу управљања има велики утицај на стварање амбијента за
безбедно одвијање саобраћаја. У развијеним земљама се примењују инструменти на све
сегменте транспорта и на постизање дефинисаних владиних циљева у области безбедности
друмског саобраћаја.
Пораст обима превоза у друмском транспорту, знатно се одразио на промене и утицао на
обим, интензитет, структуру и безбедност, а тиме су се повећале опасности на путевима.
Овакве опасности су на неки начин детерминисане и чињеницом да државе немају јасно
дефинисане развојне саобраћајне политике, па и дефинисану политику и стратегију у
безбедности саобраћаја. Све мере и акције које су предузимане у области повећања
безбедности саобраћаја су имале претежно парцијални карактер и са краткорочним
деловањем. Из такве политике у саобраћају произилази и потреба предузимања мера у
заштити људи и имовине, где настају штетне последице на свим нивоима организовања од
локалне самоупораве до највиших државних органа и институција.
Безбедност саобраћаја представља појаву која има јасне ефекте, који су мерљиви. Практичном
применом одређених мера и активности државе, њених органа и институција остварују се
програми и циљеви безбедности саобраћаја. Као резултат примењених мера био би смањење
броја погинулих и повређених као и трошкова, као последица саобраћајних незгода. Тада се
безбедност саобраћаја може посматрати као један ефикасан систем, на који држава својом
организацијом и функционисањем има изузетан утицај. За безбедност саобраћаја није
одговоран само одређени орган државе, већ и сваки човек, где законска уређеност односа
између органа и појединаца, директно утиче на безбедност друмског саобраћаја и
спровођење мера и приоритета.
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА БЕЗБЈЕДНОСНИХ РИЗИКА У ЗОНИ ПРEЛАЗА ПУТА ПРЕКО
ЖЕЉЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

Др Данислав Драшковић, Републичка управа за инспекцијске послове Републике
Српске, d.draskovic@inspektorat.vladars.net
Мр Боро Дакић, ''ЖРС'' А.Д. Добој, zrsbanjaluka@teol.net
инж. Милан Пејић, ''ЖРС'' А.Д. Добој, kizoy@teol.net

РEЗИМE: У рaду je извршeнa aнaлизa безбједносних ризика нa пружно-путним прелазима
ЖРС a.д. Дoбoj, синтeзa прoблeмa, приjeдлoзи мjeрa, сa пoсeбним oсвртoм нa вaнрeднe
дoгaђaje нa путним прeлaзимa, на подручју Града Приједор. Акцeнaт je дaт нa
идентификацију генератора безбједносних ризика кроз нeдoрeчeну зaкoнску рeгулaтиву
кojу трeбa прoмиjeнити.
У дијелу управљања идентификованим безбједносним
ризицима, посебно је апострофирана потреба за примјеном стандарда, у погледу
геометрије осе пута у односу на колосијек, међусобна удаљеност путних прелаза и
нагиби приступних путева у односу на колосијек. Визуелни амбијент са аспекта
примењених законских критеријума које треба да испуни пружно-путни прелаз, такође
је третиран. Нaвeдeни елементи су нeoпхoдни зa oбeзбjeђeњe путних прeлaзa сa
систeмским приступoм рjeшaвaњa прoблeмa, а који захтјева инвестиције у циљу
омогућавања безбједног саобраћаја у условима повећања брзине кретања возова на
територији града Приједора.
КЉУЧНE РИJEЧИ: Пружно путни прeлaзи, ризици бeзбjeднoст, вaнрeдни дoгaђajи, рјешења

1. УВОД
Путни прeлaз или путнo-пружни прeлaз je чeтвoрoкрaкa рaскрсницa прeкo кojeг сe укрштajу
двa видa сaoбрaћaja (друм и жeљeзницa). Тeхничкo-тeхнoлoшкe и oргaнизaциoнe
кaрaктeристикe жeљeзницe oдрeдилe су joj приoритeт кoд укрштaњa у oднoсу нa друмски
сaoбрaћaj (oд стрaнe плaнeрa, oргaнизaтoрa и зaкoнoдaвaцa), чимe je и дeфинисaн нaчин
рeгулисaњa сaoбрaћaja прeкo прeлaзa.
Жeљeзнички сaoбрaћaj (у кинeмaтичкoм смислу) с jeднe стрaнe je oгрaничeн стeпeнoм
слoбoдe крeтaњa, a сa другe стрaнe (у динaмичкoм смислу) гeнeришe вeлику кинeтичку
eнeргиjу приликoм крeтaњa штo имa зa пoсљeдицу дугaчaк зaустaвни пут, a сaoбрaћaj oбaвљa у
кoмпoзициjaмa вoзних jeдиницa. Друмски сaoбрaћaj сe oдликуje вeћим стeпeнoм слoбoдe
крeтaњa, пojeдинaчним вoзним jeдиницaмa, мaњoм кинeтичкoм eнeргиjoм, крaтким
зaустaвним путeм.
У складу са одредбама жељезничких прописа, укрштaњe жeљeзничкe пругe и путa мoрa сe
дeнивeлисaти у случajу кaдa сe нa прeлaзу oдвиja интензиван проток (прeкo 7000 вoзилa у
дaну) или кaдa je прeкo пругe учeстao сaoбрaћaj (120 вoзoвa нa jeднoкoлoсиjeчнoj прузи или
240 вoзoвa нa двoкoлoсиjeчнoj прузи). Учeстaлoст вoзoвa oдрeђуje жeљeзницa, a проток
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друмских вoзилa је директно овисан од покретљивост становништва, активности привреде и
избора пута од стране корисника путне инфраструктуре.
Нa слици 1.1 шeмaтски су прикaзaни oснoвни eлeмeнти-прописани стандарди
пројектовања и изградње путa преко жељезничке пруге у нивоу.

кoд

Слика 1.1 Прелаз пута преко жељезничке пругке у примјени прописаних стандарда

На пругама Жељезница Републике Српске има 278 прелаза пута преко жељезничке пруге,
уод чега је у експлоатацији 259.
У погледу безбједности, евидентан је сљедећи ниво осигурања :




Троугао прегледности (259)
Браници (18)
Свјетлосно звучна сигнализација (1)

Стандард прописује, да код укрштања пута и пруге у нивоу, друмска саобраћајница буде у
нивоу са GIŠ у дужини од 3 m од осе колосјека, послије тога коловоз пута не смије имати већи
нагиб од 3 % на минималној дужини од 20 метара и мора бити са савременим коловозом.
Такође, укрштање мора под углом не мањим од 60 и не већим од 120 степени.
Жељезнички прописи, Зaкoн o прoстoрнoм урeђeњу РС, Зaкoну o jaвним путeвимa РС,
прописују саобраћај у зони преласка пута преко жељезничке пруге, на сљедећи начин:
 Укрштaњe жeљeзничкe пругe и путa, oдрeђивaњe мjeстa нa кojимa сe мoжe извeсти
укрштaњe пругe и путa и утврђивaњe мjeрa кoje сe мoрajу прeдузeти рaди oбeзбjeђeњa
oдвиjaњa сaoбрaћaja нa путним прeлaзимa прoписуje сe зaвиснo oд протока и густинe
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сaoбрaћaja, прeглeднoсти жeљeзничкe пругe, брзинe вoжњe нa прузи и путу, и oд других
мjeсних услoвa кojи су oд знaчaja зa бeзбиjeднoст сaoбрaћaja.
 Укрштaњe жeљeзничкe пругe и aутoпутa и укрштaњe пругe и путa у стaничнoм прoстoру
измeђу улaзних, oднoснo излaзних скрeтницa oд кojих пoчињу стaнични кoлoсjeци, нe мoжe
бити у истoм нивoу.
 Укрштaњe жeљeзничкe пругe и путa кojи нeмa свojствo aутoпутa нe мoжe бити у истoм
нивoу aкo je сaoбрaћaj мoтoрних вoзилa нa путу врлo густ или aкo je жeљeзнички сaoбрaћaj нa
прузи учeстao и aкo тo зaхтиjeвajу пoсeбни услoви нa мjeсту укрштaњa пругe и путa, и други
рaзлoзи бeзбиjeднoсти жeљeзничкoг сaoбрaћaja.
 Минимaлнo рaстojaњe измeђу двa путнa прeлaзa нe мoжe бити мaњe oд 1000 мeтaрa,
изузeтнo 700 мeтaрa.
 Нeкaтeгoрисaнe путeвe пoтрeбнo je прeусмjeрити нa нajближи jaвни пут, a aкo тo ниje
мoгућe трeбa их међусобно пoвeзaти и извeсти укрштaњe нa jeднoм мjeсту. Мjeстo укрштaњa
oдрeђуjу у конкретном случajу жeљeзницe Рeпубликe Српскe и Град Приjeдoр.
 Путни прeлaз je сaстaвни диo пругe сa oбje стрaнe кoлoсиjeкa у ширини oд 3 мeтрa oд
oсe кoлoсjeкa сa прoдужeткoм укрштajућeг путa oд 20 мeтaрa чиjи нaгиб нe смиje бити вeћи oд
3%. Диo прeлaзнe пругe и укрштajући пут у дужини oд 3 мeтрa oд oсe кoлoсиjeкa oбaвeзни су
oдржaвaти жeљeзницe Рeпубликe Српскe, a oстaли диo Дирeкциja зa путeвe РС, и Град
Приjeдoр нa чиjoj сe тeритoриjи нaлaзи путни прeлaз.

2. ПOДAЦИ O ПУТНИМ ПРEЛAЗИМA
Управљач жељезничког саобраћаја на пругама Републике Српске, ''ЖРС'' АД Добој, је
сачинио Елаборат о евиденцији и стању прелаза пута преко жељезничке пруге. Нa диoници
пругe (Дoбoj)-Нишeвићи-Свoднa-(Н Грaд) пoчeв oд стaциoнaжe пругe Дoбoj-Н Грaд км 128+714
дo км 165+350, Oмaрскa-Тoмaшицa и Брeзичaни-Љубиja нa тeритoриjи Града Приjeдoр нaлaзи
сe 63 пружнo-путнa прeлaзa у нивoу (жeљeзничкe пругe и друмских сaoбрaћajницa), и тo 34
укрштaja нa прузи (Дoбoj)-Нишeвићи-Свoднa-(Н Грaд), 10 укрштaja нa прузи OмaрскaТoмaшицa и 19 укрштaja нa прузи Брeзичaни-Љубиja.
Нa слици број 2.1 шeмaтски je прикaзaнa пругa Дoбoj-Нoви Грaд гдje сe нa oсjeнчeнeнoм
диjeлу aнaлизирajу путни прeлaзи на територији Града Приједора.

Слика 2.1 Дисперзија прелаза путе преко жељезничке пруге, на релацији Добој-Нови Град, са
апострофом на територију Града Приједора

Друмски сaoбрaћaj нa oвим путним прeлaзимa je у рaспoну oд слaбoг интeзитeтa дo
умjeрeнoг и jaкoг интeзитeтa, прелаз на тзв. „тринaeстa“. Из нaвeдeнoг, лaкo сe зaкључуje дa
пoстojи нeoпрaвдaнo вeлики брoj прeлaзa кojи знaчajнo умaњуjу квaлитeт пругe и њeн рaнг
упoрeђуjући je сa oстaлим сaврeмeним пругaмa oкружeњa. Нeoпхoднo je прeдузeти

191

oдгoвaрajућe мjeрe рeдукувaњa и oсигурaњa путних прeлaзa кoje би сe спрoвeлe у склaду сa
зaкoнским прoписимa, сaoбрaћajним, грaђeвинским, урбaнистичким и eкoнoмским
критeриjумимa.
Пoстojeћe стaњe путних прeлaзa пoсмaтрaнo je крoз слeдeћe кaрaктeристикe:
A.
B.
C.
D.

Aнaлитичкo прeзeнтoвaњe
Дисперзија путних прeлaзa
Безбједност саобраћаја на прелазу пута преко жељезничке пруге
Визуeлнo и шeмaтскo прeзeнтoвaњe (прeкo фoтoгрaфиja и шeмa)

2.1 Aнaлитичка прeзeнтација
На подручју Града Приједор има 54 путна прелаза, од чега су 33 путнa прелаза заштићениa
саобраћајним знаковима на приступном путу („Андрејин крст“ и „знак забране“ СТОП) и
троуглом прегледности, 2 путна прелаза, поред саобраћајних знакова на путу, заштићена су и
браником којим се рукује ручно и 19 неосигураних путних прелаза, на прузи Брезичани –
Љубија, која је ван експлоатације.
Пoсмaтрajући и aнaлизирajући пojeдинe кaрaктeристикa путних прeлaзa уoчaвa сe дa сe
рaди o нижем нивоу сигурности путних прeлaзa, са сљедећим карактеристикама:





Трoуглoви прeглeднoсти нa већини путних прeлaзa нису oбeзбиjeђeни.
Укрштaњe сe oбeзбjeђуje прeкo дрвeних прaгoвa.
Угao укрштaњa путa и пругe прeкo 3 прeлaзa je вeћи oд дoзвoљeнoг.
Нaгиби путa су нестандардни, jeр знaчajнo прeмaшуjу 3% (Слика бр 3).

На Графику 2.1 приказани су нагиби приступног пута у зонама преласка пута преко
жељезничке пруге у нивоу на територији Града Приједора.
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График 2.1 Грaфички прикaз нaгибa приступних путeвa

На Графику 2.1 је очигледно је да су нaгиби приступног пута на већем дијелу прелаза већи
од дoзвoљeних 3 % штo знaчajнo угрoжaвa бeзбиjeднoст сaoбрaћaja нa прeлaзимa нaрoчитo у
зимскoм прeиoду.
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Такође су евидента неповољна стања, која усложњавају ситуацију у смислу безбјендости и
квалитета саобраћаја, у форми:
 Код великог броја путних прелаза, при изградњи, нису поштовани Законом прописани
услови (недостаје техничка докуменатација).
 Не постоје озваничена подзаконска акта којима се детаљније дефинишу услови
пројектовања, грађења и начина одржавања путних прелаза.
 Постоји одређени број прелаза на којима је учесталост удеса значајно веће него на
осталим прелазима, што указује на потребу за изналажењем бољих техничких рјешења и
додатна материјална средства.
 У Републици Српској нема довољно лиценцираних предузећа за опремање прелаза нити
је јасно дефинисан технички преглед и предаја у експлоатацију-саобраћај прелаза, у складу са
Законом.
 Код мањег броја прелаза нису испуњени један или више Законом прописаних услова
(Троугао прегледности, угао укрштања, нагиб нивелете пута у дужини од 20 метара од осе
колосијека, међусобна удаљеност много мања од Законом прописане и др.). Намеће се
потреба за отклањањем значајних недостатака и усмјеравање два или више јавних путева на
заједничко мјесто укрштања, односно усмјеравањем не категорисаних путева на јавне путеве.
 Ако не постоје услови да се испоштују засконске норме, прелази се морају затворити,
након што се грађанима омогући алтернативни приступобјектима становања

2.2 . Дисперзија путних прелаза
На дионици Нишeвићи-Свoднa, сaмo 12 прeлaзa имa међусобну удaљeнoст вeћу oд 1000
мeтaрa. Неки од прeлaзa (види График 2.2) су међусобно удaљeни мање oд 500 мeтaрa, штo
je зa конкретан нивo пругe нeдoпустивo.
Udaljenost od prelaza do prelaza PRAVAC Niševići- Svodna
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Prelazi redosledom od Niševića do Svodne

График 2.2 Грaфички прикaз мeђусoбнe удaљeнoсти путних прeлaзa Нишeвићи-Свoднa

Евидентан је и мaли број путних прeлaзa je на мeђусoбној удaљeнoсти вeћој oд 1000
мeтaрa. Занемарљив је број прелаза на мeђусoбнoj удaљeнoсти oд 2000 мeтaрa (само 3) штo је
веома забрињавајуће.
Пруга Oмaрскa-Тoмaшицa (График 2.3) је у још комплекснијој ситуацији. Мeђусoбнe
удaљeнoсти нe прeлaзe 1000 мeтaрa. Кao штo сe сa Графика мoжe видjeти имa прeлaзa чиja je
мeђусoбнa удaљeнoст нeштo вишe oд 200 мeтaрa.
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График 2.3 Грaфички прикaз мeђусoбнe удaљeнoсти путних прeлaзa Oмaрскa-Тoмaшицa

Сличнa je ситуaциja и нa прузи Брeзичaни-Љубиja, на којој су само 4 прелаза на међусобној
удаљеност већој од 1000 метара.
На Графику 2.4 приказане су размаци између прелаза на прузи Брезичани-Љубија.
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График 2.4 Грaфички прикaз мeђусoбнe удaљeнoсти путних прeлaзa Брeзичaни-Љубиja

2.3 Безбједност саобраћаја на прелазу пута преко жељезничке пруге
Под појмом ванредног догађаја, сматра се догађај због којег је настала најмање једна од
слиједећих посљедица: смрт, тежа озљеда, материјална штета, прекид саобраћаја,
угрожавање или отежавање жељезничког саобраћаја.
Ванредни догађаји на путним прелазима на подручју Жељезница Републике Српске у
периоду 2008. до 2012. година, предстаљени су у Табели 2.1.
Р.бр.

2008

2009

2010

2011

2012

Укупно

ГОДИНЕ
ЖРС

ПД

ЖРС

ПД

ЖРС

ПД

ЖРС

ПД

ЖРС

ПД

ЖРС

ПД

25

3

14

1

20

4

22

3

20

1

101

12

-

6

-

2

1

3

-

11

1

4

-

6

3

4

1

9

2

3

-

26

6

1

Ванредни дог. на ПП

2

Усмрћено лица

3

Теже озлијеђено лица

4

Прекид саобраћај - сати

3

2

13

1

36

6

24

5

19

-

124

14

5

Оштећено возила

24

-

14

1

20

4

20

3

20

-

100

8

-

Табела 2.1 Преглед ванредних догађаја на ПП РС и на подручју Града Приједор у периоду 2008-2012
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Евидентно је да прелази пута преко жељезничке пруге на територији Града Приједора,
значајно учествују у дијелу укупног броја ванредних догађаја (12 %), теже озлијеђених је 6 од
укупно 26 колико је у Републици Српској евидентирано у посматраном периоду. Евидентирано
је и 14 прекида жељезничког саобраћаја, на територији Града.
Ако се томе додају ниске брзине саобраћања возова, тада се може закључити да је
изузетно низак квалитет превоза, у директној вези са безбјендосним циљевима, који се могу
постићи само ниским брзинама у експлоатацији жељезничког саобраћаја.
На Слици 2.2 приказан је један од фотографисаних прелаза пута преко жељезничке пруге,
који може послужити као репрезентат стања прелаза на територији Града Приједора.

Слика 2.2 Карактеристичан прелаз пута преко жељезничке пруге на територији Града Приједор

3. МЕТОДОЛОГИЈА РЈЕШАВАЊА БЕЗБЈЕДНОСНОГ ПРОБЛЕМА
У циљу подизања нивоа бeзбиjeднoсти сaoбрaћaja у зонама прелаза пута преко
жељезничке пруге у нивоу, потребно је утврдити методолошки приступ рангирања критерија
који утичу на доношење менаџерских одлука, посебно када је у питању подизање нивоа
максималних брзина возова.
С тим у вези, обавеза управљача пута и управљача жељезничког саобраћаја, је да прије
доношења одлуке (реконструкција, модернизација, инвестиције), утврде сљедећа стања:
1. Параметре тока друмског саобраћаја преко преко жељезничке пруге
 Проток возила
 Густину тока
 Брзине
 Вријеме путовања-преласка возила у току
 Јединично вријеме путовања-преласка возила у току
 Временски интервале слијеђења возила у току
 Растојање слеђења возила у току
2. Видљивoст нa путнoм прeлaзу;
 Дoбрa
 Дjeлимичнa и
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 Огрaничeнa
3. Пoлoжaj путнoг прeлaзa:
 ПП у стaници, и
 ПП нa oтвoрeнoj прузи
4. Брoj кoлoсиjeкa нa путнoм прeлaзу
5. Брoj и кaрaктeр вaнрeдних дoгaђaja нa кoнкрeтнoм путнoм прeлaзу
6. Гeoлoшки, грaђeвински, урбaнистички и зaкoнски услoви, и
7. Eкoнoмски пoкaзaтeљи.
Изaбрaни критeриjуми су физички пaрaмeтри кojи имajу прeсудaн утицaj нa нивo
oсигурaњa прeлaзa пута преко жељезничке пруге, и пoслужићe у свaкoм пojeдинaчнoм случajу
кao oснoв зa oдрeђивaњe врстe oсигурaњa путних прeлaзa. Нa oснoву наведених критeриjумa
врши сe рaнгирaњe прелаза, у циљу утврђивања приоритета у пројектовању и модернизацији
прелаза. У конкретном случају на бази усатновљених критерија, потребно је утврдити
оптималан број прелаза, исте пројектовати а у функциjи тeхничкo-трeхнoлoшких и eкoнoмских
критерија за сваки пшојединачнутврдити нивo сигурност прeлaзa.
4. ЗAКЉУЧAК
Велики број прелаза пута преко жељезничке пруге на територији Града Приједора, у
највећем броју случајева нису урбанистичко-грађевински легализовани односно нису
пројектовани и изведени у складу са прописима и стандардима. Настали су у времену
нелегалне градње одређених градских насеља, која нису претходно усклађена са просторнопланским актима Града. У фази легализације наведених насеља, вршена је ''санација''
појединачних објеката становања, а да пројекат саобраћајног рјешења, посебно преласка пута
преко жељезничке пруге није рађен, чиме се оставила могућност грађанима да појединачно
или групно рјешавају проблем, супротно грађевинским или саобраћајним стандардима.
Како не постоји могућност затварања појединих прелаза, прије него што се грађанима не
омогући алтернативни приступ објектима становања, неопходно је установити сљедеће
периоде активности:
 Краткорочни периоди, које подразумјевају боље oбeзбијеђење постојећих прeлaза, са
позиције саобраћајне сигнализације (вертикална, свјетлосна, звучна), троугла прегледности и
стварања бaзе пoдaтaкa зa будућа плaнирaња рeдукoвaњa путних прeлaзa, кaкo би сe дoшлo
дo зaдoвoљaвajућих рjeшeњa у будућности.
 Средњорочни периоди, које подразумјеевају потребу израде просторно-планске
документације у циљу вршења експропријације земљишта у заштитном појасу пруге, како би
се створили услови за градњу ''сабирне'' саобраћајнице, које би претходиле активностима
смањења односно редуковања броја прелаза пута преко жељезничке пруге.
 Дугорочни периоди, које подразумјевају утврђивање минимално потребног броја
прелаза и лоцирање истих у простору, израда техничке документације, изградња и опремање
прелаза примјеном ITS – аутоматско регулисање саобраћаја на прелазу пута преко
жељезничке пруге, са безбјендосне дистанце кретања шинског возила.
Литература:
1.
2.
3.
4.

мр Дакић Боро дипл.инж. (2008), ''Елаборат у путним прелазима на ЖРС''
Сектор унутрашње контроле ЖРС (2013), ''Извјештај 2008-2012''
Закон о жељезницама РС
Закон о јавним путевима РС
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PRIJEDLOG POBOLJŠANJA USLOVA ODVIJANJA SAOBRAĆAJA NA RASKRSNICI MAGISTRALNIH
PUTEVA M17 I M4

mr Dragan Lukić, dipl. inž. saob., Doboj
mr Darko Đuraš, dipl. inž. saob., Derventa
Milan Šljuka, dipl. inž. saob., Brod
Rezime: Za poboljšanje uslova odvijanja saobraćaja postoje raznovrsne mjere od regulacijskih do
manjih i većih građevinskih zahvata u prostoru, ali bez obzira da li se radi o poboljšanju postojećeg
stanja ili pak o projektovanju nove saobraćajnice, postojanje različitih mogućih rješenja uvijek dovodi
do pitanja koje je od njih najefikasnije. Kao posljedica potrebe za vrednovanjem pojedinog rješenja
do danas su razvijeni različiti modeli za analizu funkcionisanja i ocjenu kvaliteta odvijanja
saobraćajnih tokova. Kako korištenje računarskih simulacija u svijetu ima sve veću ulogu u
projektovanju i vrednovanju pojedinih rješenja, u ovom radu prikazana je praktična primjena
simulacija pri analizi uslova odvijanja saobraćaja na posmatranoj raskrsnici magistralnih puteva M17
i M4 u Doboju i dat je prijedlog za poboljšanje uslova odvijanja saobraćaja na pomenutoj raskrsnici.
Ključne riječi: Uslovi odvijanja saobraćaja, simulacije saobraćajnih tokova, nivo usluge

1. UVOD
Najveći uticaj na kvalitet odvijanja saobraćajnih tokova ima projektno rješenje raskrsnica u smislu
geometrijskog oblika i načina regulisanja saobraćaja jer su upravo raskrsnice lokacije gdje se stvaraju
zagušenja i veći zastoji na putnoj mreži. Danas se u svijetu koriste različite metode koje služe za
određivanje kvaliteta odvijanja saobraćaja izražene preko nivoa usluge. Nivo usluge u opštem
značenju predstavlja kvalitativnu mjeru uslova odvijanja saobraćaja na posmatranom funkcionalnom
dijelu mreže drumskih saobraćajnica.
U okviru ovog rada primjenom simulacija izvršiće se analiza uslova odvijanja saobraćaja na raskrsnici
magistralnih puteva M17 i M4 u Doboju, gdje veoma često dolazi do povećanja saobraćajnih
opterećenja, a samim tim i do zastoja saobraćaja. Osnovna svrha izrade ove analize predstavlja
odgovor na pitanje hoće li i u kolikoj mjeri pojedini predloženi ili planirani zahvat u prostoru uticati
na poboljšanje uslova odvijanja saobraćaja u neposrednom okruženju.

2. KARAKTERISTIKE SAOBRAĆAJNOG TOKA NA RASKRSNICI MAGISTRALNIH PUTEVA M17 I M4
Utvrđivanje karakteristika saobraćajnog toka na raskrsnici magistralnih puteva M17 i M4 zasnovano
je na rezultatima brojanja saobraćaja koje je vršeno u periodu od 11:00 - 17:00 h. Ovaj period
izabran je jer se na osnovu podataka sa postavljenih automatskih brojača iz 2009. godine (časovne
raspodjele), utvrdilo da se taj period pojavljuje kao najopterećeniji za sve posmatrane ulazno-izlazne
pravce na magistralnom putu M17.
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Grafikon 1. Raspodjela broja vozila na raskrsnici magistralnih puteva M17 i M4 za period od 11:00 do
17:00 časova
Tabela 1. Faktor vršnog časa na raskrsnici magistralnih puteva M17 i M4
PRILAZ

FVČ

Sjeverni prilaz 0,96
Istočni prilaz

0,95

Južni prilaz

0,94

3. ANALIZA USLOVA ODVIJANJA SAOBRAĆAJA NA RASKRSNICI MAGISTRALNIH PUTEVA M17 I M4
Analiza uslova odvijanja saobraćaja zasniva se na primjeni softvera SimTraffic kako bi se utvrdio
kvalitet odvijanja saobraćajnih tokova na posmatranoj raskrsnici.
Početak sprovođenja analize podrazumijeva prikupljanje ulaznih podataka o geometrijskim uslovima
na raskrsnici posmatranjem, kao i utvrđivanje postojećih saobraćajnih uslova na samoj raskrsnici
brojanjem saobraćaja. Na osnovu toga u geometrijsku analizu se unose ulazni podaci koji konkretno
podrazumijevaju broj, namjenu i širine saobraćajnih traka na svim prilazima raskrsnici, prisutno
kanalisanje tokova, uzdužni nagib i stanje kolovoza na svim prilazima. Za saobraćajnu analizu
brojanjem saobraćaja na svim prilazima prikupljaju se podaci o intenzitetu, strukturi i raspodjeli
saobraćajnih tokova po smjerovima vožnje kao osnovnih parametara odvijanja saobraćaja na
raskrsnici.
Raskrsnica magistralnih puteva M4 i M17 je pravilna trokraka raskrsnica regulisana znacima
prioriteta. Na ovoj raskrsnici, magistralni put M17 predstavlja prioritetni pravac na čijim prilazima
postoje saobraćajni znaci III-4 (put sa prvenstvom prolaza), a magistralni put M4 predstavlja sporedni
pravac i na njegovom prilazu postoji saobraćajni znak II-2 (obavezno zaustavljanje).
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Slika 1. Postojeće stanje raskrsnice magistralnih puteva M4 i M17
Na osnovu podataka dobijenih brojanjem saobraćaja u vremenskom periodu od 11 do 17 časova na
raskrsnici magistralnih puteva M4 i M17 ustanovljeno je da je raskrsnica najviše opterećena u
vremenskom periodu od 12 do 13 časova, a saobraćajni tok izmjeren u tom vremenskom periodu
prikazan je u narednoj tabeli i uzet je za dalju analizu nivoa usluge na ovoj raskrsnici.
Tabela 2. Proračun saobraćajnog toka na raskrsnici magistralnih puteva M17 i M4
Mjerodavni protok pri
Izmjereni saobraćajni tok
analizi nivoa usluge
(PAJ/h)
Prilaz
Manevar
Tok na prilazu
FVČ
manevara
prilaza
(PAJ/h)
lijevo
200
0,96
208
Sjeverni
630
prilaz
pravo
405
0,96
422
lijevo
161
0,95
169
Istočni
435
prilaz
desno
253
0,95
266
pravo
397
0,94
422
Južni
651
prilaz
desno
215
0,94
229
Na slici 2. je prikazana raskrsnica magistralnih puteva M4 i M17 u simulacijskom softveru Synchro sa
unesenim protocima za svaki prilaz.

Slika 2. Prikaz raskrsnice magistralnih puteva M4 i M17 u softveru Synchro
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U narednoj tabeli (Lane settings) prikazane su informacije koje se odnose prvenstveno na namjenu
saobraćajnih traka, kao i određene geometrijske informacije neophodne za analizu uslova odvijanja
saobraćaja na ovoj raskrsnici.
Tabela 3. Podešavanje traka (Lane settings)

U tabeli 4. prikazane su informacije o intenzitetu saobraćaja. U odgovarajućoj ćeliji (polju), uneseni
su inzenziteti saobraćaja na sat, za svako kretanje i to kao broj vozila po satu.
Tabela 4. Podešavanje intenziteta (Volume settings)

Pored navedenog u tabeli 4. prikazan je i uneseni procenat teških vozila jer takođe i ova vrijednost
utiče na tempo zasićenja toka. Default za ovo polje je 2%. U Simtraffic-u, intenzitet dva ili više teških
vozila za svako kretanje jednak je intenzitetu pomnoženog sa procentom teških vozila. Intenzitet više
lakih vozila jednak je preostalom intenzitetu. Saobraćaj više teških vozila biće dodijeljen jednom od 4
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vrste teških vozila ili autobusa. Saobraćaj više lakih vozila biće dodijeljen vozilu ili nekoj vrsti vozila
koju koristi više ljudi (carpool).
Tabela 5. Podešavanje signala na raskrsnici i drugih podataka značajnih za analizu raskrsnice

U prethodnoj tabeli prikazan je nivo usluge za svaki prilaz raskrsnice. Dakle, uz primjenu ovog
softvera ustanovljeno je da istočni prilaz raskrsnice funkcioniše sa nivoom uluge F i to sa vremenskim
gubicima od 406,5 s, južni prilaz raskrsnice funkcioniše sa nivoom usluge A i sjeverni prilaz raskrsnice
funkcioniše sa nivoom usluge A i to sa vremenskim gubicima za lijeva skretanja od 9,5 s.
F
406,5

450.0
400.0
350.0
Sekundi (s)

300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0

A
9,5

A
0,0

0.0

Postojeće stanje-prioritetna raskrsnica

Grafikon 2. Uporedni prikaz vremenskih gubitaka i nivoa usluge po prilazima za postojeće stanje
raskrsnice magistralnog puta M4 i magistralnog puta M17
Na slici 3. prikazano je postojeće stanje odvijanja saobraćaja na raskrsnici magistralnih puteva M4 i
M17 uz primjenu softvera SimTraffic.

Slika 3. Simulacijski prikaz odvijanja saobraćaja na raskrsnici magistralnih puteva M4 i M17
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4. PRIJEDLOG RJEŠENJA RASKRSNICE MAGISTRALNIH PUTEVA M17 I M4
Na prolazu kroz ovu raskrsnicu sva vozila sa sporednog pravca (magistralni put M4) i vozila koja
skreću lijevo sa glavnog pravca (sjeverni prilaz magistralnog puta M17) moraju se zaustaviti pred
ulazom u raskrsnicu, kako bi sačekala pojavu odgovarajuće vremenske praznine (prihvatljiv interval
slijeđenja) u tokovima (kretanjima) koja imaju prioritet. Tokovi (kretanja) koji imaju prioritet na
prolazu kroz raskrsnicu predstavljaju konfliktne tokove za kretanja sa sporednog pravca (magistralni
put M4).
Upravo iz tih razloga raskrsnica magistralnih puteva M4 i M17 trenutno radi sa neprihvatljivim
vremenskim gubicima i nivoom usluge. Prilazi na magistralnom putu M17 koji imaju prioritet u
odnosu na M4 funkcionišu sa nivoom usluge A, međutim prilaz na magistralnom putu M4
funkcioniše sa vremenskim gubicima čak od 406,5 s i nivoom usluge F.
Predloženo rješenje je trokraka kružna raskrsnica, što u potpunosti odgovara saobraćajnim
zahtjevima koji se javljaju na ovoj raskrsnici. Kružne raskrsnice daju bolje rezultate na raskrsnicama
sa grubo rečeno sličnim protokom saobraćaja, to jest kada je protok saobraćaja uravnotežen, što ne
znači da sva kretanja treba da budu istog intenziteta, već da se dominantno kretanje „razbije“
kružnim saobraćajem. Ovim je omogućeno stvaranje intervala koji koriste vozila koja čekaju na
susjednim krakovima kružne raskrsnice da uđu u nju, bez velikih vremenskih gubitaka.
Posebno važan segment primjene kružnih raskrsnica je činjenica što su kružne raskrsnice značajno
bezbjednije za njihove korisnike od klasičnih raskrsnica.
Povećana bezbjednost savremenih raskrsnica sa kružnim tokom javlja se kao posljedica smanjenja
broja konfliktnih tačaka u odnosu na klasične raskrsnice, kao i smanjenja brzine kako pri ulasku, tako
i tokom vožnje kroz raskrsnicu, koje je uslovljeno geometrijskim oblikom raskrsnice. Smanjenje broja
konfliktnih tačaka odnosi se kako na konfliktne tačke između vozila, tako i na konfliktne tačke
između vozila i pješaka.
Na slici 4. dat je uporedni prikaz klasične raskrsnice koja ima 32 konfliktne tačke, od čega 8 tačaka
izlivanja, 8 tačaka ulivanja, te 16 tačaka ukrštanja. Nasuprot tome kružna raskrsnica ima ukupno 8
konfliktnih tačaka, od čega 4 tačke izlivanja, 4 tačke ulivanja, ali bez tačaka ukrštanja.

Slika 4. Konfliktne tačke kod “klasične” i raskrsnice sa kružnim tokom (Boračić, 2009)
Kod klasične raskrsnice, može se uočiti po 6 konfliktnih tačaka između vozila i pješaka na svakom
pješačkom prelazu što čini ukupno 24 konfliktne tačke između vozila i pješaka, dok je kod kružnih
raskrsnica taj broj samo 8.
Na slici 5. je prikazano predloženo rješenje magistralnih puteva M4 i M17 u simulacijskom softveru
Synchro sa unesenim protocima za svaki prilaz.
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Slika 5. Prikaz predloženog rješenja za raskrsnicu magistralnih puteva M4 i M17 u softveru Synchro
U tabeli 6. predstavljene su pojedine informacije dobijene nakon izrade simulacionog modela, a
prikazuju određene karakteristike predloženog rješenja za raskrsnicu magistralnih puteva M4 i M17.
Tabela 6. Podešavanje čvora (Node settings)

Iz prethodne tabele se vidi da je sa predloženim rješenjem postignuta iskorišćenost kapaciteta
raskrsnice, tj. ICU nivo usluge A i iznosi 0,53. Takođe iz prethodne tabele se vidi da je odnos
intenziteta i kapaciteta tj. v/c odnos manji od 1,0 i iznosi 0,57, što znači da zahtjevi za protokom u
analiziranom periodu ne prevazilaze kapacitet raskrsnice.
Novim predloženim rješenjem, tj. sa kružnom raskrsnicom postižu se znatno povoljniji uslovi za
odvijanje saobraćaja, jer su smanjeni vremenski gubici, takođe poboljšan je nivo usluge i povećan je
kapacitet, a pored toga poboljšano je i stanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju.
Na slici 6. dat je 3D prikaz odvijanja saobraćaja na novoj predloženoj raskrsnici magistralnih puteva
M4 i M17 u softveru SimTraffic.
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Slika 6. Simulacijski prikaz odvijanja saobraćaja na predloženoj raskrsnici magistralnih puteva M4 i
M17

5. ZAKLJUČAK
U ovom radu se na konkretnom primjeru, analizom karakteristika saobraćajnog toka uz primjenu
simulacijskog softvera došlo da zaključka da postojeći način regulisanja saobraćaja na posmatranoj
raskrsnici magistralnog puta M17 ne odgovara opterećenjima koja se javljaju na njoj. Nakon analize
postojećeg stanja primjenom simulacijskog modela na temelju brojčanih podataka i animacije
saobraćajnih tokova predloženo je i određeno projektno rješenja za poboljšanje uslova odvijanja
saobraćaja.
Novim projektnim rješenjem na posmatranoj raskrsnici postignuti su znatno povoljniji uslovi za
odvijanje saobraćaja jer su smanjeni vremenski gubici, poboljšan je nivo usluge, povećan je
kapacitet, a poboljšano je i stanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju.
Dakle, ovaj rad je imao za cilj da se ukaže na postojeće probleme na posmatranoj raskrsnici
magistralnog puta M17 u Doboju, kao i mogućnosti rješavanja iste primjenom određenih projektnih
mjera, a čija je opravdanost analizirana uz primjenu simulacijskog softvera.
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АНАЛИЗА УЗРОКА НАСТАНКА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА УЧЕШЋЕМ ТРАКТОРА
ANALYSIS OF THE CAUSES OF TRAFFIC ACCIDENTS WITH THE PARTICIPATION OF THE
TRACTORS
Ненад Марковић41; Тијана Иванишевић42; Томислав Петровић43; Ведран Вукшић44
Резиме: Повећање броја трактора доводи до тога да безбедност трактора постаје све истакнутији
проблем, због повећања броја опасних ситуација у којима се могу наћи. У раду су приказани и
анализирани подаци о саобраћајним незгодама и последицама сa учешћем трактора, који указују
на значајно страдање возача трактора. Спроведенa је анализа саобраћајних незгода са учешћем
трактора и приказани су резултати, карактеристикe и механизми настанка саобраћајних незгода са
учешћем трактора значајни за дефинисање пропуста учесника саобраћајних незгода и
дефинисање мера за унапређење безбедности саобраћајa.
Кључне речи: БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА, ТРАКТОРИ, УЗРОЦИ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА.
Abstract: Increased number of tractors on roads causes that tractor drivers safety becomes increasingly
important problem, because of increased number of high-risk situations in which they can participate. In
this paper, data about traffic accidents and injuries in accidents with participation of the tractors has
been analyzed and presented, which indicates significant fatality of tractor drivers. An analysis of traffic
accidents with the participation of the tractors was conducted and the results, the characteristics and the
mechanisms of cause of traffic accidents with the participation of the tractors are presented, which are
significant for defining of mistakes of traffic accident participants and defining of measures to improve
the safety of this category of road users.
Key words: TRAFFIC SAFETY, TRACTORS, CAUSES OF TRAFFIC ACCIDENTS.

1. УВОД
Повећање степена моторизације на територији Републике Србије је пратио пораст броја
регистованих трактора, са мањим застојем у периоду од 2007. до 2009. године (График бр. 1).
Пораст броја трактора у саобраћајном току знатно повећава изложеност ове категорије учесника у
саобраћају, а тиме повећава и проценат њиховог учешћа у незгодама. Услед специфичности ове
категорије учесника у саобраћају и њиховог периодичног учешћа у саобраћајним токовима у већој
мери (сезонски радови) проузрокован је већи степен непоштовања саобраћајних правила и норми
од стране ових учесника у саобраћају. Како је проценат трактора у саобраћајном току веома мали,
али они у знатној мери учествују у укупоном броју саобраћајних незгода, појавио се као један од
значајнијих проблема у безбедности саобраћаја. Изменама Закона о безбедности саобраћаја
препознат је овај проблем и поједине специфичности, те су возачима трактора стављене додатне
норме за безбедно учешће у саобраћају. Статистички подаци (ЈИС МУП РС45) након 4 године од
промене Закона указују да је и даље велики број погинулих и повређених путника и возача
трактора, као и велики број саобраћајних незгода са учешћем трактора.
За правилно формирање адекватних мера за превенцију саобраћајних незгода са учешћем
трактора, неопходно је најпре сагледати и анализирати узроке и околности под којима настају те
незгоде. У овом раду је извршена анализа вештачења саобраћајних незгода комисије вештака
Института саобраћајног факултета у периоду од од 2000. – 2013. године. У наведеном периоду је
анализирано 98 саобраћајних незгода са учешћем трактора, у којима је готово 60 % узрок био
понашање возача трактора.
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График бр.1 - Укупан број регистрованих трактора у РС у периоду од 2001.-2012. године

2. СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ ВОЗАЧА И ПУТНИКА ТРАКТОРА, У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ (РС)
У периоду 2001. – 2013. године на територији Републике Србије погинуло је 202 путника и 446
возача трактора. У истом периоду лакше и теже повреде задобило је 2.065 возача трактора и 1.564
путника на трактору. Највећи број погинулих возача трактора (48 лица) био је 2001. године (График
бр. 2), а највећи број погинулих (29 лица) и тешко повређених (67 лица) путника био је 2002.
године. Ако се погледа однос страдања возача и путника на трактору лако је уочити да је висок
ниво страдања путника на трактору, а што најчешће поизилаза из непропсног начина превожења
путника на трактору.
ЛТП, 2006, 137
Расподела погинулих, тешко и лако
трактора
ЛТП,повређених
2007, 127 ЛТП,возача
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График бр.2 - Расподела погинулих, тешко и лако повређених возача трактора

Начин превожења путника на возилу и на прикључном возилу је прецизно дефинисан Чланом 116,
ставом 1, 3 и 4 Закона о безбедности саобраћаја. Наиме, на возилу је дозвољено превозити само
онолико лица колико је означено у саобраћајној дозволи и на местима која су за то предвиђена,
док се на прикључном возилу може превозити највише пет лица, ако га вуче трактор. Најчешће се у
пракси овај део Закона не поштује па се не ретко путници превозе на трактору на местима која
нису предвиђена за путнике а што за последицу има њихово повређивање или смрт.
Расподела саобраћајних незгода са погинулим лицима, у којима су учествовали трактори, указује
на то да је највећи број погинулих лица забележен у „летњим“ месецима, а што и одговара
периоду повећеног учешћа трактора у саобраћају, јер се поклапа са извођењем пољопривредних
радова, (септембар, 42 лица), при чему је број погинулих лица током у осталих месеци знатно
мањи, а у зимском периоду нема погинулих у незгодама са учешћем трактора. У односу на дане у
току недеље нема битних разлика у погледу дана када су трактористи посебно угрожени.
Погинуло, лица у
Месечна расподела погинулих
повређених
Погинуло,иЈул,
Септембар, 42
2011. години
39
Лакше
Теже
Теже
Теже
повређено,
Лакше
Теже Теже Теже Теже
повређено,
повређено,
Лакше
Лакше
Лакше
Погинуло,
Теже
Теже
повређено,
Август,
29
Теже
повређено,
повређено,
повређено,
повређено,
Новембар,
15
Теже
Погинуло,
Јун,
Погинуло,
Лакше
повређено,
Теже
Август,
13
повређено,
повређено,
повређено,
Октобар,
11
повређено,
Погинуло,
Октобар,
10
Лакше 22
Мај,
повређено,Погинуло,
10 Август,
Октобар,
Март,
9Погинуло,
9Јун,
Погинуло,
повређено,
8 повређено,
8
повређено,
Погинуло,
Април,
Лакше
Лакше7Мај,
повређено,
Погинуло,
Погинуло,
Април,
15
Мај,
15
Новембар,
18
Децембар,
5
4
Јул, 4 Септембар,Новембар,
3
Јануар,
2повређено,
2повређено,
Јун, 14Лакше 2 повређено,
Јануар,
1 3 Март,
Фебруар,
2 Април,
Фебруар,
0 Лакше
Децембар,
0
Лакше
Децембар, 7
повређено,
7
Фебруар,Март,
4
повређено, повређено,
Јануар, 2
Јул, 0
Септембар, 0

Погинуло

Теже повређено

График бр. 3 - Месечна расподела погинулих и повређених лица у 2011. години
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Доминантан вид саобраћајних незгода са материјалном штетом у којима су учествовали трактори
(График бр. 4) су удар у заустављено или паркирано возило (39) и судар из супротних смерова (35),
док је доминантан вид са повређеним лицима судар при вожњи у истом смеру (31), а са
погинулим лицима (7) су остале врсте саобраћајних незгода.
Материјална
Материјална
Повређена
Материјална
Врсте саобраћајних
незгода у 2012. години
Материјална
штета, Судар
штета,
лица,
Судар
штета,
СударУдар
у
штета,
из супротних
при при
вожњи
вожњи
заустављено
у у
са
Повређена
смерова,Материјална
35 Повређена
истом
истом
смеру,
смеру,
или Слетање
Повређена
штета,
Бочни
коловоза
и Повређена
лица, Слетање
лица,
Бочни
Повређена
34 31
паркирано
Повређена
лица, Судар
из26 25
судар,
удар
у објекат,
са
коловоза
илица,
судар,
лица,
Удар
у
возило,
39
лица, Остале
супротних
Обарање
илиМатеријална
21 у објекат,
Материјална
удар
заустављено
Материјална Повређена
врсте
штета,незгода,
Остале
смерова, 17
гажење
штета,
Погинула лица,
Погинула16
лица,
Погинула
штета, лица, лица,
Погинула лица,
Погинула лица, или
14 лица,
Погинула
врсте
незгода,
Удар
у
пешака,
12
Обарање
или
Слетање
са
Остале
врсте
Судар из
Судар при паркирано Обарање
или
Обарање
или
Обарање
или
8 7
заустављено
или и удар гажење
Погинула
лица,
коловоза
незгода,
стоке,
6 гажење
супротних
вожњи у истомвозило,
пешака,
гажење
гажење
стоке,
Обарање
или
Погинула лица,
паркираноу објекат,
3
2
смерова, 2
смеру, 2
1 гажење
пешака,
0
0 0
стоке,
Бочни судар, 0
возило, 0

Материјална штета
Погинула лица
График бр. 4 - Врсте саобраћајних незгода у 2012. години

Према подацима ЈИС МУП РС5 најзаступљенији узрок настанка саобраћајних незгода са погинулим
и повређеним лицима, у којима су учествовали трактори, је неправилна или непрописна брзина
кретања возила, док је узрок настанка саобраћајних незгода са материјалном штетом укључивање
или непрописне радње.
Број и последице саобраћајних незгода у односу на узроке у 2012.
године6 , Алкохолисаност, 42
, Алкохолисаност,

, Алкохолисаност,
44
, Психофизичко
стање
, Психофизичко стање, Психофизичко стање
возача, 42
возача,
8
, Недовољно
растојање
возача, 44
, Недовољно
растојање
,
Недовољно
растојање
другог
возила,
од, од
другог
возила,
0 5
Непр.
од неправ.
другог возила, 19
, Непр.
Или Или
неправ.
, Непр. Или
неправ.
мимоилажење,
мимоилажење,
0 7
, Неприлагођена брзина с
мимоилажење,
20 брзина с
, Неприлагођена
, Неприлагођена брзина с обзиром на услове, 86
обзиром
на услове, 27
, С на
обзиром
на међусобну
обзиром на услове, 42
, С обзиром
међусобну
, С обзиром
на међусобну
удаљеност
возила,
16
, Непр. или непрописна
удаљеност возила,
0 или непрописна
, Непр.
удаљеност
возила,
13 , Непр. или непрописна брзина кретања возила,
брзина кретања возила,
брзина кретања возила,
107
,
Извођење
других
радњи
, Извођење других радњи 28
, Извођење других радњи 57
возилом, 2возилом, 21
возилом, 30
,
Кретање
уназад,
6
, Кретање уназад, 1
, Кретање уназад, 10 , Укључивање или непро.
, Укључивање или непро. радње ,возилом
Укључивање
или непро.
у саоб.,
радње возилом у саоб., 5
радње
48 возилом у саоб.,
61
#REF!, , 1

График бр. 5 - Узроци настанка саобраћајних незгода у 2012. години

3. АНАЛИЗА ВЕШТАЧЕЊА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА УЧЕШЋЕМ ТРАКТОРА
Анализом наведених вештачења у којима су учествовали трактори, анализираних од стране
комисије ИСФ46, највећи број саобраћајних незгода се догодио на Магистралним путевима (47,3
%), нешто мање на Локалним путевима (29%), и Регионалним путевима (23,7%). Временском
анализом је утврђено да се највећи број незгода са тракторима догодио у периоду од 19:01 – 22:00
и од 16:01 –19:00. Укрштањем података о времену када је незгода настала и годишњег доба,
налазимо са се највећи број незгоада догодио у условима смањене видљивости, односно ноћним
условима вожње. Провером података о условима видљивости у време настанка незгоде утврђено
је да се готово 70 % незгода са тракторима догодио у условима смањене (ноћне)
видљивости(График бр. 8).
Дистрибуција саобраћајних незгода по
месецима

Series1,
Октобар,
23%

Series1, 19:01-

Дистрибуција саобраћајних незгода по
часовима

22:00, 36%

Series1, 16:01-

Series1,
Новембар,
Series1,
15.4%
Септембар,
Series1, Јун,
12.8%
10.2%
Series1,
Series1, Мај,
Series1, Децембар,
7.8%
Series1,
Series1, Јул, Август, 7.8% 7.8%
Series1,
Јануар,
5%
5%
Фебруар,
Series1,
2.6%
Март, 2.6%

19:00, 25.7%
Series1, 10:01-

Series1, 22:0106:00, 17.8%

13:00, 12.9%
Series1, 13:01Series1, 06:0110:00, 2.6%

16:00, 5%

Series1,
Април, 0%

График бр.6 - Дистрибуција саобраћајних
незгода по месецима
46

График бр.7 - Дистрибуција саобраћајних незгода по
часовима

Институт саобраћајног факултета у Београду
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Анализе на посматраном узорку указују да је 36% возача трактора задобило повреде са смртним
исходом, 18% возача трактора лаке телесне повреде, док је 45% задобило тешке телесне повреде
(График бр. 9). Груписање повреда учесника саобраћајних незгода у којима су учествовали возачи
трактора, указују да учесници у 34% задобијају повреде главе, расцепи органа чине 15% од укупног
броја повреда, док су повреде кичме заступљене у 10%. Груписање повреда по локацијама на телу
приказане су на Слици бр. 1.
Series1,
Анализа повреда возача трактораSeries1,
Смрт,
ТТП,
36%,
45%,
36%
46%

Видљивост у време вршења увиђаја
Series1,
Series1,
ДАН,
НОЋ,
30.8%,
69.2%,
31%
69%

ДАН

Series1,
ЛТП,
18%,
18%

НОЋ

График бр.8- Видљивост у време
вршења увиђаја

ТТП

ЛТП

Смрт

График бр.9- Дистрибуција повреда возача
трактора

Упоредна анализа брзина возила у тренутку судара и повреда возача трактора, указује да са
повећањем брзине број лакше повређених лица опада, број тешко повређених лица бележи тренд
раста (График бр. 10).

Слика бр. 1- Заступљеност повреда по локацијама на телу учесника саобраћајних незгода
Лакше

Дистрибуција повреда возача трактора у зависности од
Лакше
повређени,
сударне брзине возила

41-60, 65% повређени,
Теже
>61, 23%
повређени,
Теже
Теже 26% повређени,
41-60,
повређени,
>61, 29%
Погинули,
21-40, 45% Погинули,
Погинули,
Теже
41-60,>61,
40%40%
21-40, 16%
Лакше
повређени,
повређени,
0-20,
0%
Погинули,
Погинули
Теже повређени
Лакше повређени
0-20, 0-20,
0% 4%
Лакше
повређени,
21-40, 13%

График бр. 10 - Дистрибуција повреда возача трактора у зависности од сударне брзине возила

Анализом оштећења и упоредном анализом међусобног положаја у тренутку судара извршена је
класификација саобраћајних незгода са учешћем трактора и трактора са приколицом, према
локација оштећења на трактору и трактору са приколицом, а што је приказано на Слика бр 2 и 3.
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Слика бр. 2 - Заступљеност врсте саобраћајних незгода са учешћем трактора

Детаљном и упоредном анализом оштећења и међусобног положаја учесника саобраћајних
незгода, у којима је учествовао трактор, да најчешће у судару учествује задњи део приколице или
трактора и леви бочни део трактора. Имајући у виду локације оштећења издвајају се два типа
судара као карактеристичназа учешће трактора, и то сустизање и судар у левом скретању трактора
испред возила које се креће у истом смеру. Имајући то у виду јасно се може закључити да је
нопостојање или неисправна сигнализација на трактору најчешћи узрок настанка незгода са
тракторима, односно неблаговремено уочавање трактора и његовог положаја.

Слика бр. 3 - Заступљеност врсте саобраћајних незгода са учешћем трактора са приколицом

4. АНАЛИЗА И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОПУСТА ВЕЗАНИХ ЗА НАСТАНАК САОБРАЋАЈНЕ
НЕЗГОДЕ
Саобраћајној незгоди претходи поступак једног или више учесника који је у вези са настанком
саобраћајне незгоде. До незгоде може доћи уколико један и/или више учесника у саобраћају
учине пропуст тј. и возач трактора и/или возач другог возила, што је у 28,2% био случај код
посматраног узорка. Анализа узорка је показала да је у 59% пропуст, узрочно везан за стварање
опасне ситуације и настанак незгоде, учинио возач трактора, у 7,7% возач другог возила, док је у
5,1 % за насталу саобраћајну незгоду одговорна радна организација и одговорно лице.
Класификација
пропуста
узрочно везаних за
Series1,
Series1,
Series1,
стварање
ситуације и настанак
Друго опасне Управља
Трактор
и
незгоде
возило,
Series1,
ч пута,
друго
7.7%, 8%
Трактор,
5.1%, 5%
возило,
59%, 59%
28.2%,
28% Трактор

Трактор и друго возило
Друго возило
Управљач пута

График бр.11 - Клaсификација пропуста узрочно везаних за стварање опасне ситуације и настанак
незгоде

Анализом пропуста узрочно везаних за настанак саобраћајних незгода у којима су учествовали
трактори, а на основу посматраног узорка, уочено је да се највећи број саобраћајних незгода
догоди због непостојања светлосне сигнализације (64,3%) и жутог ротационог (трепћућег) светла,
затим небезбедно претицање и необележавање заустављеног трактора (трактора са приколицом)
(са по 14,3%), и пропусти који се не могу поуздано и прецизно утврдити (7,1%) (График бр. 12).
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Series1,Series1,
Класификација пропуста
необеле Не
жавањеможе се
зауставпоуздан
Series1,
Series1,
њеног
… о и…
Непосто
Небезбе
јање
дно
светлос
претица
не…
ње,…
Непостојање
светлосне сигнализације
Небезбедно претицање
необележавање зауставњеног возила

График бр.12 - Класификација пропуста везаних за настанак саобраћајне незгоде на стрни возача

Пример 1. Пропуст на страни возача трактора и путничког возила
“Анализом свих околности под којима је настала ова незгода мишљења смо да на страни оба учесника ове незгоде
(возача ТРАКТОР-а са ПРИКОЛИЦОМ и возача ПЕЖО-а) стоје пропусти узрочно везани за стварање опасне ситуације и
настанак ове незгоде.”

Слика бр. 4 - Пример експертизе саобраћајне незгоде – ИСФ
„У случају да је возач ТРАКТОР-а са ПРИКОЛИЦОМ зауставио ТРАКТОР-а са ПРИКОЛИЦОМ на начин при ком би се део
ПРИКОЛИЦЕ налазио на коловозу возач ТРАКТОР-а са ПРИКОЛИЦОМ је био дужан обележи своје возило посебним
знаком којим се означава заустављено возило на коловозу. И у случају да је знак којим је возач ТРАКТОР-а са
ПРИКОЛИЦОМ означио терет који је прелазио габаритне димензије ПРИКОЛИЦЕ испао током транспорта возач
ТРАКТОР-а са ПРИКОЛИЦОМ је био дужан да по заустављању свог возила прво обави све мере да заустављено возило
не доведе у опасност друге учеснике у саобраћају.
Возач ТРАКТОР-а са ПРИКОЛИЦОМ je био дужан да са технички исправним ТРАКТОР-ом са ПРИКОЛИЦОМ учествује у
саобраћају. Такође, терет који је прелазио најудаљенију тачку на ПРИКOЛИЦИ за више од 1 m је морао бити на
прописани начин обележен током учествовања ТРАКТОР-а са ПРИКОЛИЦОМ у саобраћају.“

Пример 2. Пропуст на страни возача путничког возила
“Анализом свих околности под којима се догодила ова саобраћајна незгода, мишљења смо да је до стварања опасне
ситуације и настанка ове незгоде дошло као последица начина вожње и управљања BMW-ом тј. вожње BMW-а
брзином већом од дозвољене (116,9 km/h уместо брзином до 80 km/h), па би на страни возача BMW-а стајао пропуст
узрочно везан за стварање опасне ситуације и настанак ове незгоде, по нашем мишљењу.
Саобраћајно-техничким вештачењем се не може утврдити да ли је био укључен леви показивач прaвца на трактору
IMT са приколицом, па ће то Суд утврдити на основу других материјалних доказа.”

Слика бр. 5- Пример експертизе саобраћајне незгоде – ИСФ
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“Уколико на трактору IMT са приколицом не би био укључен леви показивач правца (а како то наводи возач трактора
IMT са приколицом), тада би то био пропуст на страни возача трактора IMT са приколицом који, по нашем
мишљењу, не би био у узрочној вези са стварањем опасне ситуације и настанком ове незгоде, јер би до незгоде дошло
и уколико би леви показивач правца на трактору IMT са приколицом био укључен.
На страни возача трактора IMT са приколицом нисмо нашли пропусте узрочно везане за стварање опасне ситуације
и настанак ове незгоде. “

Пример 3. Пропуст на страни возача трактора
“Анализом свих околности под којима је настала ова саобраћајна незгода мишљења смо да је возач ТРАКТОР-а
вожњом ТРАКТОР-а за који су биле прикључене приколице без позиционих светала, створио опасну ситуацију, узрочно
везану за настанак ове саобраћајне незгоде, а што би био пропуст возача ТРАКТОР-а узрочно везан за настанак ове
саобраћајне незгоде.”

Слика бр. 6 - Пример експертизе саобраћајне незгоде – ИСФ
“Имајући у виду да је возач ТРАКТОР-а и пре започете вожње и укључивања у саобраћај морао знати, да приколица
нема позициона светла, то са таквим скупом возила возач ТРАКТОР-а није смео да се укључи у саобраћај у ноћним
условима вожње, већ је био дужан да одложи укључивање у саобраћај за дневне услове вожње.
Уколико би непосредно пре незгоде из супротног смера долазило НН возило, а како то сагласно наводе возач ТРАКТОРа и ШКОДЕ, тада би возач ШКОДЕ био дужан да за осветљавање коловоза користи оборена светла, па би у таквим
околностима возач ШКОДЕ могао бити онемогућен да благовремено уочи неосветљену приколицу.”
“Уколико возач ШКОДЕ не би имао могућности да уочи неосветљену приколицу пре места незгоде, а како то наводи на
Записнику о испитивању окривљеног, у предмету ''...Одмах након м имоилажења са тим возилом на мојој страни
пута десној, којом сам се кретао запазио сам неосветљену приколицу и то на врло блиском растојању...'', тада на
страни возача ШКОДЕ не би било пропуста везаних за ову саобраћајну незгоду, по нашем мишљењу.”

Пример 4. Пропуст на страни одговорне радне организације и одговорног лица
“Анализом свих околности под којима се догодила ова саобраћајна незгода, мишљења смо да је возач ТРАКТОР-а
неопрезним и небезбедним покушајем преласка преко пруге, а испред и у близини наилазећег ВОЗА, створио опасну,
блиску и покретну препреку на путањи ВОЗА, а што је пропуст возача ТРАКТОР-а узрочно везан за стварање опасне
ситуације и настанак ове незгоде, по нашем мишљењу.

Слика бр. 7 - Пример експертизе саобраћајне незгоде – ИСФ
“Уколико не би био испуњен услов прегледности приказан у ПРАВИЛНИКУ О НАЧИНУ УКРШТАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И
ПУТА, тада би и на страни одговорног лица и одговорне радне организације стајали пропусти који би могли
допринети настанку ове незгоде.На страни машиновође нисмо нашли пропусте узрочно везане за стварање опасне
ситуације и настанак ове незгоде. “
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5. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ТРАКТОРА У САОБРАЋАЈУ
Имајући у виду класификацију пропуста на страни возача трактора, узрочно везаних за стварање
опасне ситуације и настанак незгоде, анализом посматраног узорка уочени су проблеми чијим је
решавањем могуће повећати безбедност возача и путника трактора, а самим тим и безбедност
саобраћаја. Анализом посматраног узорка уочено је да је у 64,3% трактор са или без приколице
није био осветљен и обележен, а што је представљало пропуст возача трактора узрочно везан за
стварање опасне ситуације и настанак незгоде.
Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у
саобраћају на путевима прописан је начин обележавања, светлосна сигнализација и осветљење
трактора. Остаје отворено питање саобраћајне културе учесника у саобраћају тј. возача трактора,
али и превентивних и репресивних мера које се спроводе у односу на њих. Неопходно је
систематски управљати безбедношћу саобраћаја, деловати превентивним мерама на промену
понашања учесника у саобраћају (посебно возача трактора), али не изоставити ни репресивно
деловање, како би се повећало безбедо учествовање у саобраћају ове категорије учесника.
Мере за унапређење безбедности учесника у саобраћају, односно возача трактора, а које би
допринеле повећању безбедности саобраћаја, по мишљењу аутора овог рада би биле:
Дозволити Законом претицање трактора и преко неиспрекидане линије уколико се тиме не омета
нормално кретање возила која долазе из супротног смера. Наиме, уколико возило наиђе на
трактор који се креће брзином до 25 km/h, а притом је обележен таблом за означавање спорих
возила (Слика бр. 8а), возач може на безбедан начин вршити претицање. До сада, у оваквим
случајевима, на путевима су се стварале дуге колоне које су иницирале возаче да претичу на
небезбедан начин и на небезбедним местима.

Слика бр. 8а - Обележен таблом за
означавање возила

Слика бр. 8б - Није обележен таблом за
означавање возила

Према Закону о безбедности саобраћаја, члан 55, став 3, тачка 15 дефинисано је да возач не сме
возилом да врши претицање или обилажење тако да прелази својим возилом преко
неиспрекидане уздужне линије при чему ће користити саобраћајну траку намењену за кретање
возила из супротног смера. Изменом члана 7, тачка 74 тако што ће већ постојећем члану додати:
„осим поред возила која су обележена таблом за означавање спорих возила“, омогућило би се
претицање возила која су обележени таблом за означавање спорих возила.
Обавезно обележавање трактора употребом ретрорефлектујућих трака на задњој и бочним
странама тракторских приколица и употреба бочних светала, а све у циљу повећања уочљивости и
видљивости трактора у ноћним условима вожње.
Појачати контролу рада станица техничког прегледа и контролу исправности трактора. Појачати
контролу учешћа трактора у саобраћају (провера права на управљање, коришћење жутог
ротационог светла, упућивање на ванредни технички преглед у случају сумње у техничку
исправност, превоз лица и превоз терета).
Потребно је допунама или усвајањем „нових“ законских регулатива прописати да на трактору
морају бити уграђене безбедносне кабине или рамови, али морају бити изведени тако да штите
возача, од повреда у случају да се трактор преврне, а да одговарају одређеним нормативним
прописима.
У зонама где се чешће догађају саобраћајне незгоде („црна тачке“) успоставити непосредну
контролу са појачаним полициским присуством у одређеним временским периодима, а у складу
са временском дистрибуцијом саобраћајних незгода.
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Спровођење превентивних мера усмерених ка повећању безбедности трактора у саобраћају.
Спровођење едукативних мера усмерених ка трактористима. Обезбедити студиозно и
систематично праћење и управљање безбедном учешћу трактора у саобраћају.

6. ЗАКЉУЧАК
Трактор у саобраћају на јавним путевима, због својих техничко експлоатационих карактеристика
(мале максималне брзине), могућности да вуче једну или две приколице, као и да носи или вуче
прикључна оруђа и машине, представља потенцијалну опасност за настанак саобраћајне незгоде.
Иако саобраћајне незгоде са учешћем трактора учествују са малим процентом у укупном броју
саобраћајних незгода, посматрано у односу на укупан број возила и трактора у саобраћају, тај
проценат је веома изражен, а последице таквих саобраћајних незгода су често веома тешке.
У овом раду су аутори указали на опасности које носи непоштовање прописа од стране возача
трактора, а посебно су указали на опасне ситуације у саобраћају које могу настати у случају вожње
трактора, односно трактора са приколицом у ноћним условима вожње. Анализом Налаза и
мишљења вештака о узроцима саобраћајних незгода у којима су учествовали трактори утврђено је
да се највећи број саобраћајних незгода догоди на магистралним путевима и у периоду од 19:00
до 22:00 часова, односно, ноћу, у условима смањене видљивости. Истраживање указује да је у 59%
пропуст узрочно везан за стварање опасне ситуације и настанак незгоде на страни возача трактора,
а као најчешћи пропуст у 64,3% је непостојања светлосне саобраћајне сигнализације и жутог
ротационог (трепћућег) светла, а чија употреба је дефинисана у Законској регулативи РС.
У циљу превентивног деловања, односно спречавања саобраћајних незгода овог типа потребно је
да трактори, односно трактори са приколицом имају адекватно, исправно и у употреби, осветљење
у ноћним условима саобраћаја. Узимајући у обзир све наведено, односно значај овог проблема,
као и то да је законодавац у ЗБС-у47 дефинисао правила, а која се тичу употребе светлосно сигналих
уређаја у ноћним условима одвијања саобраћаја, у раду су дефинисане и потенцијалне мере за
унапређење безбедности саобраћаја које би могле помоћи у смањењу броја саобраћајних незгода
са учешћем трактора.
Са аспекта саобраћајно-техничког вештачења веома је битно да се увиђај саобраћајних незгода,
које су се догодиле ноћу, обави на квалитетан начин и да се изузимањем сијалица и вештачењем
утврди да ли су учесници били на прописан начин обележени, а што би у многоме помогло
приликом дефинисања и квалификовања пропуста учесника саобраћајне незгоде. Вештаци
саобраћајне струке, код вештачења оваквих типова саобраћајних незгода, између осталог, посебну
пажњу морају да обрате и на видљивост тј. могућност уочавања габарита трактора односно
трактора са приколицом.
Спровођење мера за унапређење безбедности трактора односно учесника у саобраћају иницирало
би наставак истраживања, на одређеном узорку Налаза и мишљења, на основу којих би било
омогућено праћење спроведених мера, али и предузимање превентивних мера, а све у циљу
унапређења безбедности саобраћаја.
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UTICAJ TEHNIČKIH UNAPREĐENJA SAVREMENIH AUTOMOBILA NA PRIMARNE I SEKUNDARNE
POVREDE PJEŠAKA

Mr sci Dalibor dr Nedić, Banjaluka, Zavod za sudsku medicinu RS, danedic@gmail.com

Rezime: Pješaci su najvulnerabilnija grupa učesnika u saobraćaju. Jedan od mehanizama njihove
zaštite jesu i aktuelni sistemi zaštite na savremenim automobilima u vidu dizajnersko-tehničkih
izmjena prednjih dijelova vozila. Dosadašnja istraživanja potvrđuju izvjesni protektivni efekat na
donje ekstremi-tete pješaka, ali i dalje neefikasnu zaštitu glave i grudnog koša. Ova studija, rađena
na 97 pješaka podije-ljenih u dvije grupe, potvrđuje ovakve stavove.
Uvod: Globalnu ekspanziju saobraćaja prati slična globalna ekspanzija broja nastradalih učesnika
saobraćaja. U saobraćajnim nezgodama godišnje smrtno strada preko 1,3 miliona ljudi, blizu 50
miliona je nesmrtno povrijeđenih1. Saobraćajni traumatizam zauzima prvo mjesto na listi nasilnih
oštećenja zdravlja i prvo mjesto na listi nasilnih smrti1, 2. Izražen je jaz između bogatih i zemalja u
razvoju. Oko 90% smrtno stradalih potiče iz nerazvijenog dijela svijeta1. Među svim učesnicima u
saobraćaju pješaci su najvulnerabilnija grupa. Dok u SAD pješaci čine 12% smrtno stradalih učesnika
u saobraćaju, u EU 15%, u Meksiku 54%, u pojedinim dijelovima Afrike do 70% 3, 4, 5. U visoko
razvijenim društvima posljednjih decenija primjetna je tendencija manjeg povrijeđivanja pješaka, na
račun drugih učesnika u saobraćaju, uglavnom motociklista, dok u manje razvijenim društvima
situacija je pogubnija za pješake1, 3, 6, 7.
Povređivanje pješaka u praksi najčešće se odvija po mehanizmu čeonog naleta, pri čemu se pješak
nalazi u približno uspravnom stavu. Kod ovakve kolizije u prvoj fazi tokom primarnog kontakta
prednjih dijelova vozila i pješaka nastaju primarne povrede uobičajeno lokalizovane u predjelu donjih
ekstremiteta. Zatim tijelo pješaka biva nabačeno na vozilo pri čemu glava, grudni koš, gornji
esktremiteti kontaktiraju sa poklopcem motora, vjetrobranskim staklom, A stubom, krovom i sl. U
ovoj fazi nastaju tzv. sekundarne povrede na tijelu pješaka, najčešće lokalizovane na glavi i grudnom
košu, ali i drugim dijelovima tijela.
Paralelno sa razvojem automobilske industrije i performansi automobila ulagani su napori i u
razvijanje sistema zaštite svih učesnika u saobraćaju, uključujući i pješake. Rezultat toga jesu i
dizajnersko-tehnološka unapređenja savremenih automobila koja se odlikuju odgovarajućim
oblikovanjem karoserije vozila, upotrebom materijala većeg elastičnog potencijala, prije svega
branika, prednje maske, poklopca motora, prednjih svjetala i dr. Ova unapređenja motornih vozila,
pored estetskog efekta, imaju i pragmatičan cilj da umanje traumu donjih ekstremiteta pješaka
tokom primarnog kontakta, kao i povredu glave i grudi u sekundarnoj fazi kolizije. Masovno su
zaživjela i prisutna na modelima automobila čija proizvodnja je počela devedestih godina prošlog
vijeka. Novija istraživanja, usmjerena na praktične rezultate primjenjenog znanja i uloženog novca,
ukazuju na određeni uspjeh u zaštiti donjih ekstremiteta. Međutim, taj uspjeh izostaje kada su u
pitanju povrede glave i grudi koje imaju i najveći mortalitetni potencijal za povređenog pješaka 7, 8, 9,
10, 11, 12
.
Većina ovih istraživanja su eksperimentalnog tipa, na lutkama ili kadaverima, koja su često naručena
i osmišljena za potrebe velikih automobilskih korporacija, dok je još uvijek nedovoljno tzv. real life
studija koje bi oslikale stvarnu situaciju na terenu.
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Materijal i metode: Kao materijal za ovu studiju poslužili su podaci prikupljeni iz medicinske
dokumentacije Arhiva Hirurških službi Kliničkog centra u Banjaluci. Podaci o tipu i modelu povrednog
motornog vozila, kao i načinu povređivanja prikupljeni su iz tužilačkih spisa banjalučkog Okružnog
tužilaštva. U studiju su uključeni pješaci nastradali u koliziji sa prednjim dijelovima putničkih
motornih vozila (potpuni ili nepotpuni čeoni nalet), u približno uspravnom položaju. Iz istraživanja su
isključeni pješaci povrijeđeni sandučastim tipom vozila, motociklima ili biciklima, pješaci u ležećem ili
sjedećem položaju u trenutku udara. Takođe isključeni su pješaci mlađi od 15 godina, zbog niže
tjelesne visine, što sa sobom nosi specifičnosti u mehanizmu povrijeđivanja, kao i smrtno stradali
pješaci. Ispitanici su podijeljeni u grupu pješaka povrijeđenih modelima automobila dizajniranim do
1990.g. (grupa „A“), i grupu pješaka povrijeđenih modelima automobila konstruisanim poslije
1990.g. (grupa „B“). Urađena je statistička analiza starosne distribucije u ove dvije posmatrane
grupe, koja je pokazala da nema statistički značajne razlike u tom pogledu. Iz raspoložive medicinske
dokumentacije izdvojene su sve evidentirane povrede na tijelu pješaka, te svrstane prema njihovoj
distribuciji po tjelesnim sistemima (glava, grudi, trbuh, kičmeni stub, gornji ekstremitet i donji
ekstremitet). Zatim je posmatrana i komparirana učestalost i težina primarnih povreda pješaka u
jednoj i drugoj grupi, odnosno učestalost i težina sekundarnih povreda (glave i grudnog koša) u
posmatranim grupama. Podjela povreda prema težini izvršena je na osnovu kriterijuma sadržanog u
čl. 155. i 156. Krivičnog zakona RS koji je obavezujući u krivičnim procesima medicinskih vještačenja,
a poznaje lake, teške i kvalifikovani oblik teških povreda. Za potrebe ove studije teške i kvalifikovani
oblik teških povreda svrstane su u jednu grupu teških povreda. Rezultati su analizirani Pearsons Chi
square testom (p=0,05), predstavljeni tabelarno i grafički.
Rezultati: Od ukupno 97 povrijeđenih pješaka; 60 (61,9%) je muških i 37 (38,1%) ženskih. Grupu
povrijeđenih starijim modelima automobila (grupa „A“) predstavlja 46 pješaka. Grupu povrijeđenih
novijim modelima automobila (grupa“B“) predstavlja 51 pješak.
Sl. 1. Starosna distribucija povrijeđenih pješaka
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Sl. 2. Distribucija povreda po tjelesnim sistemima kod svih 97 povrijeđenih pješaka
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Sl. 3. Učestalost povrijeđivanja pojedinih regija tijela u posmatranim grupama
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Legenda: LTP= laka tjelesna povreda, TTP= teška tjelesna povreda
Tabela 1. Komparacija težine povreda donjih esktremiteta u posmatranim grupama
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Sl. 4. Grafički prikaz komparacije težine povreda donjih esktremiteta u posmatranim grupama
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Tabela 2.
Tabela 3.
Tabele 2. / 3. Usporedba težine povreda glave / grudi u posmatranim grupama
Sl. 5. Grafički prikaz komparacije težine povreda glave u posmatranim grupama
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LTP
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Bez povrede

Sl. 6. Grafički prikaz komparacije težine povreda grudi u posmatranim grupama
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Diskusija: Prije nego se posvetimo rezultatima istraživanja poželjno je skrenuti pažnju na izvjesna
ograničenja sprovedene studije. Raspoloživa medicinska dokumentacija često nije sadržavala
dovoljno precizne podatke o vrsti učesnika u saobraćaju, lokalizaciji i osobinama povreda. Problem
pouzdanosti podataka prisutan je u mnogim, a posebno izražen u manje razvijenim zemljama sa
inače lošije organizovanim i površnim načinima dokumentovanja činjenica. To se potvrdilo i u ovom
istraživanju. Druga otežavajuća okolnost jeste nepoznata udarna brzina vozila u pješaka. Ova
ograničenja u studiji pokušalo se amortizovati isključenjem iz studije ispitanika sa nedovoljno
preciznom medicinskom dokumentacijom, kao i smrtno nastradalih pješaka u saobraćajnim
nezgodama gdje je smrtni ishod indirektno ukazivao na veće udarne brzine od uobičajenih.
Predominacija muškog pola među povređenim pješacima u ovoj studiji (61,9% : 38,1%) u skladu je sa
rezultatima istraživanja u EU (♂60%/♀40%)13 i vjerovatno ukazuje na veću angažovanost muškaraca
u ovom segmentu života, ali moguće i na način ponašanja u saobraćaju. Takođe, uočljiva je veća
zastupljenost starije populacije među nastradalim pješacima. Pješaci starosti 60 godina i stariji čine
više od četvrtine ukupno nastradalih pješaka. Nije zanemarljiva i činjenica da je 46,4% povređenih
pješaka u radno najproduktivnijem dobu od 15 do 45 godina. Ukupno posmatrano najčešće povrede
na tijelu pješaka lokalizovane su na donjim ekstremitetima (78,4%) i glavi (63,9%). Ovakva
distribucija povreda kod nesmrtno povrijeđenih pješaka već decenijama se potvrđuje u brojnim
istraživanjima širom svijeta 6, 9,10,12,14,15,16,17. Vidljiva je sličnost u distribuciji povreda u posmatranim
grupama s tim da grupa povređenih novijim modelima vozila bilježi nešto manji broj povrijeđivanja
svih tjelesnih regija osim kičme (ali bez statistički značajne razlike). Uočava se postojanje statistički
značajne razlike u težini povređivanja donjih esktremiteta u posmatranim grupama. Ovi podaci
ukazuju da prednje strukture modela automobila osmišljenih poslije 1990.g. pokazuju manji
traumatski potencijal prema donjim ekstremitetima pješaka, što je u skladu sa aktuelnim stavovima i
istraživanjima da savremena riješenja i izmjene konstrukcije i materijala prednjačećih dijelova
automobila zaista imaju izvjesnu ulogu u zaštiti donjih ekstremiteta pješaka7,16,18,19,20,21,22. Ukoliko
posmatramo samo prelome kostiju potkoljenica u ove dvije grupe, uočava se da je njihova učestalost
oko dva puta veća kod povrijeđenih starijim modelima vozila (50% : 25,5%). To ne iznenađuje ako
imamo u vidu razlike u obliku i materijalima od kojih su konstruisani prednji dijelovi starijih u odnosu
na novije automobile. Zastupljenost povreda glave u obje grupe je slična; 65,2% pješaka u grupi „A“ i
62,7% pješaka u grupi „B“. Sličan utisak se nameće i kada uporedimo težine povreda glave u
posmatranim grupama, brojke su tek neznatno povoljnije u grupi povrijeđenih novijim modelima
automobila, ali bez statistički izražene razlike. Ovo bi se moglo objasniti činjenicom da modeli
motornih vozila iz devedestih godina prošlog vijeka, koji čine većinu povrednih vozila u grupi „B“, ne
posjeduju riješenja zaštite pješakove glave kao što su poklopac motora izdignut desetak ili više cm
iznad tvrdih struktura bloka motora ili aktivni poklopac motora, koji se ozbiljnije počinju primjenjivati
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tek u modelima vozila poslije 2000.g. Regije vjetrobranskog stakla i A stubova motornih vozila o koje
glava pješaka u sekundarnoj fazi često kontaktira i dalje su bez uspješnih zaštitnih rješenja. Pionirski
poduhvat Volvo-a sa vazdušnim jastukom za pješake koji pokriva upravo ove dijelove vozila tek treba
pokazati svoju praktičnu efikasnost i svrsishodnost. Brojna svjetska istraživanja imaju slične rezultate,
koji ukazuju na nedovoljan napredak u području zaštite pješakove glave. To je posebno
razočaravajuće s obzirom da su upravo povrede glave najčešći uzrok smrtnosti nastradalih
pješaka7,9,11,12,18,21,23,24,25,26. Povrede grudi su rjeđe u odnosu na povrede donjih esktremiteta i glave.
Slično povredama glave nema statistički značajne razlike u učestalosti niti težini povreda grudi
između posmatranih grupa. Objašnjenje bi moglo biti slično kao i kod povreda glave.
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УТИЦАЈ ТЕХНИЧКОГ СТАЊА ВОЗИЛА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И МОГУЋНОСТИ ПРАВИЛНЕ
ПРОЦЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ЕЛЕМЕНАТА, ДЕЛОВА И УРЕЂАЈА ВОЗИЛА, ПРИ ВРШЕЊУ ТЕХНИЧКОГ
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Резиме: Техничка исправност елемената и уређаја је основни предуслов за безбедно
учествовање возила у саобраћају. Старосна структура возила која учествују у јавном саобраћају
намеће потребу да се приступ проблему техничког стања возила методолошки и технички
пажљиво реализује, како приликом вршења редовног техничког прегледа, тако и приликом
ванредног техничког прегледа након саобраћајне незгоде. У раду је извршен посебан осврт на
карактеристичне случајеве техничког стања појединих елемената возила из судске праксе и
њихов допринос настанку саобраћајне незгоде.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: технички преглед, возило, безбедност саобраћаја
1. УВОД
Моторно возило се састоји од многобројних делова и уређаја који су међусобно повезани и
заједнички чине његову функционалну целину. За уређаје на моторном возилу, који својом
неисправношћу најдиректније угрожавају безбедну вожњу, прописани су минимални технички
нормативи које они морају да испуњавају. То се пре свега односи на виталне делове и уређаје
и то за заустављање, управљање, пнеуматике, осватљавање пута и светлосну сигнализацију,
одвод издувних гасова, буку, давање звучних сигнала, омогућавање нормалне видљивости,
кретање возила уназад, спајање прикључног и вучног возила и остале уређаје и делове возила.
Најчешћи узрок саобраћајних незгода је људски фактор, међутим никако не смемо занемарити
фактор техничке неисправности возила који у одтређеном проценту такође има своју улогу у
овим нежењеним догађајима.
У развијеним Европским земљама, попут Немачке где је просечна старост возног парка много
повољнија од наше земље, техничка неисправност возила је узрочник настајања око 7 %
саобраћајних незгода, па је неопходно овом питању посветити нарочиту пажњу.
У циљу повећања безбедности саобраћаја, свако возило које учествује у саобраћају, мора да
подлеже редовној контроли и то од стране: овлашћених привредних друштава која се баве
техничким прегледом возила и саобраћајне полиције у оперативној контроли на терену
(контрола појединачним уређајима или покретним лабораторијама). Овлашћена привредна
друштва и институције које врше технички преглед морају поседовати дозволу од надлежног
органа и опрему и уређаје који су Законом прописани.
Све активности које се спроводе на плану повећања безбедности друмског саобраћаја,
заснивају се на анализи саобраћајних незгода, где значајно место припада моторном возилу са
становишта његове исправности.
За реализацију већег дела циљева анализа саобраћајне незгоде, релевантни подаци и
чињенице се у великој мери утврђују ванредним техничким прегледом возила, које је
учествовало у саобраћајној незгоди. У пракси се вештак често уводи и у праћење судског

222

поступка (учествује у увиђају, истрази и на главном претресу), ради разјашњавања стручних и
техничких питања. У тим случајевима ангажовани стручњак учествује у увиђају са увиђајном
екипом, помаже екипи у прикупљању података на лицу места и учествује у испитивању
техничког стања возила, извођењу пробног кочења ради одређивања успорења и сл.
Приликом вештачења саобраћајних незгода применом савремених метода компјутерске
симулације, истраживања и реконструкције саобраћајних незгода (CARAT-Computer Aided
Reconstruction of Accedents in Traffic; PC-CRASH-A Simulation program for Vehicle Accedents;
Analizer-Pro; Arsoftware; WinCRASH i drugi) неопходно је базе података наведених симулација
обезбедити и са подацима, који се искључиво могу прикупити квалитетним ванредним
техничким прегледом након настанка незгоде.
2. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
Теориски посматрано, технички прегледи моторних и прикључних возила имају значајну
превентивну улогу на плану безбедности саобраћаја. Сасвим је друго питање да ли се то преко
њих и остварује, а посебно у нашој земљи где још нису дефинисани основни стратешки правци
и сачињени дугорочни планови усмерени на постизање само једног циља: боље безбедности
саобраћаја на путевима.
Резултати повремених акције контроле техничке исправности возила то и показују.
Поред редовних годишњих техничких прегледа моторних и прикључних возила, у пракси је све
више техничких прегледа возила која су учествовала у саобраћајним незгодама. Овакви
технички прегледи који се врше, по правилу, по налогу истражног судије, могу бити веома
значајни за утврђивање чињенице да је одређена техничка неисправност утицала на стварање
услова за настајање саобраћајне незгоде, или да је била непосредни узрок саобраћајне
незгоде.
Статистички подаци који се периодично објављују о грешкама возача и узроцима саобраћајних
незгода могу да доведу до погрешног закључка о минорном значају техничке исправности
возила у односу на друге узроке и грешке возача који су довели до настајања саобраћајне
незгоде. Наиме, база статистичких података ове врсте су статистички листови који се
попуњавају након саобраћајне незгоде у полициским станицама, па је и резултат који се
добија на крају одређеног периода само слика или виђење поступајућих полицајаца, а
повремено и истражних судија о могућим грешкама учесника у саобраћају и узроцима
саобраћајних незгода. Подаци о стварним грешкама учесника у саобраћају и узроцима
саобраћајних незгода, који се утврде у поступку пред судовима, нису познати.
Вршење техничких прегледа возила у Републици Србији је регулисано следећим прописима:


Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима ( СЛ гласник Р. Србије 41/2009),



Правилник о подели моторних и прикључним возила и техничким условима за возила у
саобраћају на путевима (СЛ гласник Р. Србије 40/2012, 102/2012, 19/2013 i 41/2013),



Правилник о техничком прегледу возила (СЛ гласник Р. Србије 43/2012).

Возила у саобраћају на путевима морају бити технички исправна и опремљена законом
прописаним уређајима и опремом, односно забрањено је управљати неисправним возилима
на путевима.
Технички преглед је делатност од општег интереса која се спроводи ради утврђивања техничке
исправности моторних и прикључних возила. На техничком прегледу се утврђује да ли је
моторно, односно прикључно возило технички исправно и да ли испуњава друге техничке
прописе и услове за учешће у саобраћају. Технички прегледи моторних и прикључних возила
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имају значајну превентивну улогу на плану безбедности друмског саобраћаја. Технички
прегледи могу бити: редовни, контролни, превентивни и ванредни.
Редовни технички прегледи се врше пре издавања саобраћајне дозволе, односно издавања
регистрационе налепнице. Редовни технички прегледи се врше годишње и шестомесечно, у
зависности од врсте, категорије и старости возила, а у складу се условима које прописује Закон о
безбедности саобраћаја на путевима.
Контролни технички преглед се врши по налогу овлашћеног лица Министарства унутрашњих
послова, односно инспектора за друмски саобраћај, ради контроле техничке исправности возила. На
контролни технички преглед се упућује возило које је у возном стању, односно код кога не постоје
механичка оштећења уређаја и склопова од пресудног значаја за безбедно управљање возилом.
Превентивни технички прегледи могу бити дневни и периодични.
Дневни превентивни прегледи се начелно врше пре и након употребе возила. Сматрамо да дневне
прегледе треба законом прецизније дефинисати.
Ванредни технички преглед се обавља након поправке и пре пуштања у саобраћај возила, код којег
су у саобраћајној незгоди или на други начин оштећени витални склопови и уређаји битни за
безбедно учествовање у саобраћају, односно које није било у возном стању, возило које је
искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком
прегледу, као и на возилима која су учествовала у саобраћајној незгоди а у току истражног поступка.
Технички прегледи који се врше, по правилу, по налогу истражног судије, могу бити веома значајни
за утврђивање чињенице, да ли је одређена техничка неисправност утицала као околност за
настајање незгоде или да је била непосредни узрок саобраћајне незгоде.
При анализи судских списа, а у циљу вештачења саобраћајне незгоде, у пракси се често срећу
записници са ванредног техничког прегледа возила, који су неупотребљиви за потребе
вештачења незгоде, јер не садрже битне податке о уређајима за управљање, осветљавање,
заустављање,о прецизно дефинисаним оштећењима и деформацијама на каросерији и др.
Искуство показује, да је најцелисходније решење, када вештак машинске или саобраћајне
струке, као стручно лице у истражном поступку, учествује у извршењу ванредног техничког
прегледа возила након саобраћајне незгоде, чиме се обезбеђује утврђивање свих релевантних
података и чињеница од значаја за вештачење саобраћајних незгода.
3.МЕТОДОЛОГИЈА И ТЕХНИКА ВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА
При давању налога за вршење техничког прегледа возила, исти се даје ради утврђивања
исправности уређаја и опреме, односно конкретне неисправности. Када се утврде
неисправности делова, уређаја и опреме, контролор субјективном оценом одређује степен те
неисправности од свих могућих степена, који се обично показују табеларно за сваку
неисправност. Степени утврђене неисправности се могу дефинисати као мале, велике и опасне
неисправности, све у зависности од значаја тих неисправности за учешће возила у саобраћају
на путу.
Мале неисправности су технички недостаци који имају мањи утицај на безбедно учешће
возила у саобраћају на путу. Велике неисправности су технички недостаци који имају већи
утицај на безбедно учешће возила у саобраћају на путу. Опасне неисправности су технички
недостаци који представљају непосредну и тренутну опасност за безбедно учешће возила у
саобраћају на путу. Дефинисани степени неисправности се одређују за: делове уређаја и
опреме, уређаје и опрему, односно возило. Након извршеног прегледа дела уређаја и опреме
у зависности од степена поједниних неисправности, одређује се степен неисправности дела
уређаја и опреме.
При одређивању степена неисправности дела уређаја и опреме, у случају постојања више
неисправности, степен неисправности дела уређаја и опреме, се одређује према највишем
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степену поједине неисправности. Степен неисправности дела уређаја и опреме, који има више
неисправности истог степена, може бити одређен као виши степен, уколико је комбиновани
ефекат неисправности. Након извршеног прегледа појединог уређаја и опреме, у зависноти од
одређеног степена неисправности појединих делова уређаја и опреме одређује се степен
неисправности самог уређаја и опреме, као и возила.
3.1 Визуелни преглед возила
За квалитетну анализу деформација и оштећења на каросерији возила потребно је да стручно
лице познаје системе, уређаје и делове на возилу, који утичу на параметре пасивне
безбедности на возилу и понашање конструкције возила приликом судара. Носећи систем
јесте целина са веома значајним утицајем на параметре пасивне безбедности. Оштећења и
деформације на каросерији возила зависе од брзине кретања, карактеристика крутости и масе
возила.
Носећи систем возила састоји се из три међусобно спојене целине: простор за смештај
погонског агрегата, путничка целина – кабина и простор за смештај пртљага. Најважнији део
носећих система представљају деформационе зоне када говоримо о чеоним и сударима од
позади, док при бочним сударима заштиту путницима пружају попречна ојачања и ојачања у
вратима.
Приликом описа оштећења мора се одредити интезитет, локација, димензије, правац пружања
од хоризонталне подлоге и други подаци који ће омогућити прецизно идентификовање
оштећења насталог у незгоди.
Возило се прегледа хронолошки, поступно по зонама и то:
Предњи део:
браник, маска хладњака, уређаји за осветљавање и давање светлосних
сигнала,
Зона поклопца: поклопац, ветробранско стакло, брисачи стакла,
Моторни део: хладњак, вентилатор, погонско ремење, блок – цилиндри и сви остали уређаји
и склопови у моторном делу.
Кабина:
радно место возача (положај прекидача, полуга и осталих управљачких
елемената),
седиште возача и сувозача, задње седиште и стање унутрашњег простора,
Лева страна: предњи блатобран, врата возача, бочно огледало, стуб врата, задња врата,
задњи блатобран,
Десна страна: предњи блатобран, врата возача, бочно огледало, стуб врата, задња врата,
задњи блатобран.
Задњи део:
задњи браник, задњи светлосни уређаји, издувна грана, поклопац пртљажника,
пртљажник, задње стакло.
Кров каросерије: огреботине, трагови и усекотине.
Изгубљени делови: који су делови возила отпали (нпр. поклопци точкова, огледало, рег.бр. и
сл.).
3.2. Пнеуматици
У току вршења ванредног техничког прегледа на возилу које је учествовало у саобраћајној
незгоди сви пнеуматици и наплатци морају бити пажљиво прегледани. Преглед точкова треба
почети провером притиска у свим пнеуматицима (то је и обавезан параметар у појединим
софтверима за симулацију саобраћајне незгоде). Треба прегледати површине протектора
сваког пнеуматика, измерити дубину шара протектора, пронаћи евентуалну истрошеност
протектора, која има везе са сударом, или која указује на интезивно кочење. На бочним
странама пнеуматика траже се трагови изазвани метеоролшким условима (блато, снег,..) или
ударом, а исто тако има ли расекотина или трагова других тела. На крају треба обавезно
навести марку, тип и друге карактеристике изражене ознакама на пнеуматику.
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3.3. Уређаји за управљање
Пажљиви преглед управљачког механизма, представља један од основних услова за
квалитетну реалаизацију ванредног техничког прегледа. Приликом овог прегледа проверава се
стање точка управљача (искривљеност, напрснуће, причвршћеност, лакоћу покретања и врши
се тачно мерење слободног хода управљача), осовине точка управљача (причвршћеност,
искривљеност, лака покретљивост), преносног механизма управљача (причвршћеност, појава
цвиљења, стругања или лупања, трагови лома, или цурења уља). Након тога, проверају се
полуге, зглобови и споне управљача (искривљеност, истрошеност, чврстина спојева, лакоћа
покретања покретних делова и спојева), појачивач силе закретања управљача
(функционисање, стање еластичних црева и ремења, зауљење пумпе, стање електромотора,..),
амортизер управљача (стање, причвршћеност, пропуштање уља), граничник угла закретања
управљача (да ли је напукао, или искривљен, деформације и могућност нагњечења каблова и
црева), закретно постоље прикључног возила (истрошеност, подмазаност, оштећења, ломови,
сигурност и покретљивост спојева).
3.4. Уређаји за заустављање
Контрола уређаја за кочење се начелно врши у станици за техничке прегледе привредног
друштва, која поседује све уређаје за контролу уређаја за заустављање. Приликом овог
прегледа, проверава се стање радне кочнице (ефикасност – коефицијент кочења код празног и
оптерећеног возила, разлика силе кочења на левој и десној страни, величина скоковитог
прираста силе), помоћне кочнице (ефикасност – коефицијент кочења, разлика силе кочења на
левој и десној страни), паркирна кочница (функционалност, стање челичне ужади – оштећења,
увијање, заплетеност, корозија, стање жабица, стање управљачке полуге), команда - папучица
радне кочнице (ход – превелик или премален, да ли је јастучић против клизања потрошен,
лабав или га нема, зазор у зглобним елементима, отпор при покретању), команда - полуга
помоћне кочнице (полуга – да ли је искривљена или поломљена, стање зубаца за држање, ход
– превелик или премали), елементи преноса силе кочења (крути цевовод – искривљеност,
учвршћеност, пропусност, корозија, стање спојева; еластична црева – учвршћеност,
пропусност, испуцаност, бубрење, спојеви; компресор – ниво и цурење уља, потребно време
за постизање притиска; пнеуматски резервоари – кородираност, оштећеност, причвршћеност;
кочиони цилиндри – функционисање, оштећеност, кородираност, цурење уља; кочионе полуге
– искривљеност, корозија, функционалност; елементи управљања и напајања прикључног
возила – одзив и висина притиска; елементи ABS система – оштећења, причвршћеност, сигнал
ABS лампице на контролној табли). Поред наведеног, ако се преглед врши у радионици и
растављањем делова и склопова, треба обавезно проверити и навести изглед кочионих папуча
и причвршћеност облога, изглед кочионе површине диска или добоша, клипова, заптивних
гума и повратних опруга.
3.5. Уређаји за осветљавање и светлосну сигнализацију
Ако се саобраћајна незгода догодила ноћу или у условима смањене видљивости посебну
пажњу треба посветити прегледу уређаја за осветљавање и обележавање возила и
евидентирати: врсте сијалица и јачина измереног осветљења, стање рефлектора (корозија,
прашина и сл.), исправност и запрљаност стакла фарова, усмереност и процена домета
оборених и дугачких светала фарова под оптерећењем возила у време незгоде, оштећења на
уређају за осветљавање, исправност командних прекидача и полуга и контролних лампица на
контролној табли возила.
Један од битних података за судског вештака у вештачењу саобраћајних незгода, представља и
режим рада светала пре незгоде и који су светлосно – сигнални уређаји на возилу били
укључени у тренутку незгоде. Прегледом сваке сијалице појединачно и евидентирањем стања
стакленог балона, жарне нити, носача жарне нити, трагова и боје оксидације у сијалици,
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вештаку се дају полазни елементи да одговори и на сва питања везана за уређаје за
осветљавање и светлосну сигнализацију.
4. САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ ПРОЦЕСУ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Сврха ЕУ пројекта под називом "AUTOFORE" је та да се препоруче унапређења на техничким
прегледима у Европској унији са циљем да се задрже предности оргиналног дизајна и
производње возила током целог периода експлоатације возила. Овај пројекат је финансирала
Европска комисија и чланице CITA (International Motor Vehicle Inspection Comitee).
AUTOFORE пројекат препоручује будуће опције за техничке прегледе у ЕУ обраћајући посебну
пажњу на:
1. Тренутне стандарде и праксу на техничким прегледима у ЕУ и другим изабраним
државама.
2. Тренутни и вероватни будући развој возила, дијагностичких, мерних и
комуникацијских технологија.
3. Утицај техничког прегледа на безбедност на путу, заштиту животне средине и других
чинилаца.
4. Сви типови возила од мопеда и аутомобила, до тешких возила.
5. Сви облици испитивања возила, укључујући периодичне техничке прегледе и провере
на путевима.
AUTOFORE пројекат финансира Европска комисија и 12 самофинансирајућих организација.
Ових 12 организација су чланице International Motor Vehicle Inspection Committee (CITA), која је
водећа организација за пројекат. Пројекат изводи 5 организација које су у партнерском односу
са CITA, заједно са још 4 подизвођача. Занимљивив је податак да осим неких упитника о
техничкој исправности насумице изабраних комерцијалних возила у Великој Британији, нема
системских испитивања у земљама чланицама ЕУ о техничкој исправности возила. Значајна
количина података добијених при контролама на путу или од периодичних техничких прегледа
може показати да је број неисправних возила у употреби, велик. Већина тешких возила
прелази годишње између 50000 и 200000 километара и самим тим би требали ићи на прегледе
сваких 4 до 8 недеља мимо обавезног годишњег техничког прегледа.
Власници возила и корисници имају примарну одговорност према одржавању својих возила
тако да она испуњавају све услове техничке исправности током употребе возила на јавним
путевима. Међутим, резултати испитивања испуњености техничких услова јасно су показали да
много власника возила не испуњавају своје обавезе. Поготово за лака возила, власници возила
често нису уочили кварове услед недостатка техничког знања и занимања. Испитивање
техничке исправности је неопходно да би се осигурало да власници и корисници возила буду
свесни својих обавеза и одговорности. Испитивање техничке исправности возила је
дефинисано као скуп активности које се спроводе независно од власника или корисника да би
се обезбедило да возило буде исправно током своје употребе на јавним путевима. Сврха
испитивања техничке исправности је да обезбеди да предности добијене оригиналним
дизајном и производњом возила, буду задржане и током употребе возила.
5. КАРАТКЕРИСТИЧНИ ПРИМЕРИ ИЗ ИЗВРШЕНИХ ВАНРЕДНИХ ТЕХНИЧКИХ ПРЕГЛЕДА
1. Пример: Поступајући по наредби дежурног истражног судије *** суда у Београду,
извршен је ванредни технички преглед путничког возила марке ''Застава Југо'', који је
учествовало у саобраћајној незгоди, бочног судара са мотоциклом.
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При извршењу техничког прегледа утврђено је да су пнеуматици на возилу различитих марки и
типа на свим точковима, што је узроковало, поремећај стабилности кретања при интезивном
кочењу на мокром, па је због тога возило највероватније скренуло са планиране путање и
остварило контакт са мотоциклом (слика 1).

Оштећења
на возилу

Слика 1. Приказ оштећења на возилу ''Застава Југо'' након незгоде
2. Пример: Поступајући по наредби дежурног истражног судије *** суда у Београду, извршен
је ванредни технички преглед путничког возила марке ''Рено'' и теретног возила марке
''ФАП 2022'', при чему је између осталог и утврђена чињеница да се сказаљка брзиномера
''Рено-а'' блокирала у тренутку налета на теретно возило ''ФАП 2022''.
При извршењу техничког прегледа пронађен је део инструмент табле путничког возила на
коме су казаљке брзиномера и обртомера остале заглављене у положајима у којима су се
налазиле у тренутку судара. (слика 2). Анализом нађеног дела инструмент табле и оштећења
на возилимапроизилази постојање могућности да је брзина кретња возила била 140 km/h.
Скала брзиномера и
обртомера
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Слика 2. Приказ заглављених положаја казаљки инструмент табле возила ''Рено''
4. ЗАКЉУЧАК
Имајући у виду незадовољавајуће стање безбедности друмског саобраћаја, наглашена је
потреба за доношењем стратегије за разрешење проблема небезбедности, те се из тих разлога
у фокусу струке, ставља моторно возило као један од стубова безбедности саобраћаја. У складу
са Законом и другим прописима, вршење техничких прегледа, треба поставити као озбиљну
друштвену инретвенцију у области безбедности друмског саобраћаја, све у циљу заштите људи
и имовине.
Ради провере исправности моторних и прикључних возила, иста се морају подвргнути
редовним техничким прегледима у прописаном року. На редовном техничком прегледу се
проверава техничка исправност свих уређаја, делова и опреме у складу са законском нормом.
Ванредни технички прегледи се морају вршити након сваког ванредног догађаја, односно
саобраћајне незгоде, као и у случају оправдане сумње у исправност возила. На ванредним
техничким прегледима се утврђује исправност уређаја и делова на моторним и прикључним
возилима као и комплетност опреме која припада возилу, а која су битна за безбедбност
саобраћаја.
Опште је запажање аутора овог рада, да у саобраћају на путу учествују возила која се веома
лоше одржавају и која су технички неисправна, што представља озбиљно извориште
негативних последица у друмском саобраћају.
Потребно је што пре иновирати постојећу националну регулативу, а по потреби донети и нову
у складу са смерницама и директивама EC, а које се односи на техничке прегледе возила.
Посебно треба донети прописе око спровођења техничког прегледа аутобуса, теретних и
прикључних возила на начин сагласан смерницама Европског парламента и већа. За возила
старија од десет година (ЗОБС РС прописује 15 година) треба прописати детаљнији и строжији
технички преглед него за остала возила. За унапређене рада, у функцији квалитетнијег
стручног истраживања саобраћајних незгода, потребно је организовати едукацију извршиоца
ванредног техничког прегледа, кроз усвајање јединствене методологије и технике вршења
техничког прегледа.
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УТИЦАЈ КВАЛИТЕТА ОБУКЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ НА ЧИЊЕЊЕ ПРЕКРШАЈА У САОБРАЋАЈУ И
НАСТАЈАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

Жељко Бошњак, МУП Републике Српске,
Александар Васиљевић, МУП Републике Српске,
Бојан Стевановић, Технички школски центар Зворник,
Горан Милошевић, Технички школски центар Зворник48
Сажетак: У раду је извршена анализа око 320 саобраћајних незгода које су изазвали млади
возачи са возачким стажом до пет година на подручју ПС за БС Зворник. У овим саобраћајним
незгодама је учествовало око 720 возача. Анализа је извршена на начин да су прикупљени
подаци о саобраћајним незгодама за поменуте возаче, затим, прикупљени су подаци о
полагању возачког испита за возача из којих се виде све грешке које су поменути возачи
правили приликом полагања испита као и то колико пута су полагали возачки испит и др. и
прикупљени су подаци свим прекршајима које су починила наведена лица у период од пет
година. На основу овако прикупљених података извршена је њихова статистичка анализа из
које су добијене корелационе везе између квалитета обуке кандидата за возаче, чињења
прекршаја у саобраћају и настајања саобраћајних незгода.
КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: Саобраћајне незгоде, возачки испит, грешке на возачком испиту, обука
возача.
1. УВОДНО РАЗМАТРАЊЕ
Управљање возилом у савременом саобраћају поставља високе захтјеве пред човјека, односно
његове психофизичке способности. Човјек није довољно прилагођен возилу у саобраћају ни
физички, ни психички ни социјално. Припрема људи за учествовање у саобраћају,
најзначајније је питање безбједности саобраћаја. Основни циљ припреме је да се људи
оспособе за правилно понашање у саобраћају. Што се више остварује овај циљ смањује се
потреба предузимања осталих мијера. Обука возача је најзначајнија врста институционалног
саобраћајног образовања и васпитања која релативно кратко траје. Квалитетна обука не утиче
само на смањење броја саобраћајних незгода и њихових последица, него и на смањење
потребе за предузимањем других скупљих и мање ефикасних мијера. Од посебног значаја је
да знања и возачке вјештине возача буду што веће, да возач што мање и што краће мора да
учи после завршене обуке, што се у извијесној мјери никада не може избјећи. Стицање знања
и вјештина за безбједно и самостално управљање возилом у саобраћају на путу изразито
зависи од квалитета практичне обуке.
Процес обуке возача је сложен јер се бави знањима, способностима и вјештинама. На процес
обуке комплексно утиче велики број хетерогених фактора. Утицај обуке кандидата за возаче у
ауто – школама на настајање саобраћјних незгода и чињење прекршаја у саобраћају предмет
је истраживања у овом раду.
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2. КОРЕЛАЦИЈА ИЗМЕЂУ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА, УЧИЊЕНИХ ГРЕШАКА И ГРЕШАКА
ПРИЛИКОМ ПОЛАГАЊА ВОЗАЧКОГ ИСПИТА
Приликом оцјењивања кандидата за возача на практичном дијелу возачког испита
евидентиране су грешке које се дијеле у двије групе: кумулативне грешке и елиминационе
грешке. Кумулативне грешке носе одређени број поена, при чему њихов збир не смије прећи
вриједност од 100 бодова уколико кандидат жели да положи возачки испит. Уколико кандидат
учини једну елиминациону грешку сматра се да није положио испит при чему је свака
елиминационагрешака вреднована са 100 бодова. Од кумулативних грешака евидентиране су
следеће грешке: неправилно користи или не користи показивач правца, неправилна путања
приликом скретања, неправилно руковање воланом, прекид рада мотора или нагло кретање
трзањем, неодговарајући степен преноса, не провјерава услове користећи возачка огледала,
неприлагођена брзина кретања, а од елиминационих грешака евидентиране су следеће
грешке: изазивање непосредне опасности у саобраћају, излазак возила изван габарита
саобраћајнице, погрешна употреба команди возила која је изазвала непосредну опасност,
поступак супротан саобраћајним правилима и саобраћајној сигнализацији, неуспијешно
покретање возила на путу са успоном од 8% до 16%, интервенција и реаговање возача
инструктора на било који начин и неуспијешно паркирање возила. Поређење је вршено са
следећим типовима незгода, који су евидентирани према записницима МУП-а: бочни судар,
чеони судар, излијетање са пута, судар возила и пјешака, судар од назад.
Када је у питању кумулативна грешка „Неправилно користи или не користи показивач правца“
коршћењем програма за статистичку анализу података „SPSS“ и статистичке технике Hi- kvadrat
test, није нађена статистички значајна разлика између типа незгоде и некоришћења
показивача правца.
Из табеле 1 се може видјети да некоришћење односно коришћење показивача правца за
вријеме полагања возачког испита има скоро подједнако учешће у типовима незгода као што
су: бочни судар, излијетање са пута и судар од назад. Међутим није могуће наћи директну
корелацију (x²=5,08, p=0,279) између чињења овог прекршаја и настајања саобраћајних
незгода јер статистичка значајност није мања од 0,05 (p>0,05).
Укрштање података

Бочни судар
Чеони судар
Тип незгоде

Излијетање са пута
Судар возила и пјешака
Судар од назад

Укупно

Бројчано
% у Тип незгоде
Бројчано
% у Тип незгоде
Бројчано
% у Тип незгоде
Бројчано
% у Тип незгоде
Бројчано
% у Тип незгоде
Бројчано
% у Тип незгоде

Неправилно користи или не
користи показивач правца
(кумулативна грешка)
Да
Не
16
18
47,0%
53,0%
0
6
0,0%
100,0%
8
10
44,0%
56,0%
0
2
0,0%
100,0%
6
6
50,0%
50,0%
30
42
41,6%
58,4%

Укупно

34
100,0%
6
100,0%
18
100,0%
2
100,0%
12
100,0%
72
100,0%

Табела 1.: Коришћење показивача правца
Поређењем грешке „неправилна путања приликом скретања“ са појединим типовима
саобраћајних незгода нађено је да постоји статистички значајна ралика између ове грешке и
појединих типова незгода (x²=10,55, p=0,032), што се може видјети у табели 2.
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Бочни судар
Чеони судар
Тип незгоде

Излијетање са пута
Судар возила и
пјешака
Судар од назад

Укупно

Укрштање података
Неправилна путања приликон скретања
(кумулативна грешка)
Да
Не
Бројчано
5
27
% у Тип незгоде
15,6%
84,4%
Бројчано
1
5
% у Тип незгоде
16,7%
83,3%
Бројчано
8
10
% у Тип незгоде
44,4%
55,6%
Бројчано
1
1
% у Тип незгоде
50,0%
50,0%
Бројчано
3
9
% у Тип незгоде
25,0%
75,0%
Бројчано
18
52
% у Тип незгоде
25,7%
74,3%

Укупно

32
100,0%
6
100,0%
18
100,0%
2
100,0%
12
100,0%
70
100,0%

Табела 2.: Неправилна путања приликом скретања
Из Табеле 2 се може видјети да грешка „Неправилна путања приликом скретања“ има највеће
учешће код незгода типа „Излијетање са пута“ што је донекле и разумљиво јер је излијетање
возила са коловоза директно повезано са путањом кретања возила. Такође се може рећи да
ова врста грешке нема великог утицаја на типове незгода као што су: „Бочни судар, чеони
судар, судар од назад.“
Код елиминационе грешке „Излазак возила изван габарита саобраћајнице“ (Табела 3)
уочавамо да највеће процентуално учешће јесте код саобраћајне незгоде типа „Излијетање са
пута“ што нам говори да је добар осјећај за димензије возила и његово кретање у простору
јако важан за одржавање возила унутар саобраћајне траке као и за безбједно учествовање у
саобраћају.

Бочни судар
Чеони судар
Тип незгоде

Излијетање са
пута
Судар возила и
пјешака
Судар од назад

Укупно

Укрштање података
Излазак возила изван габарита
саобраћајнице (елиминациона грешка)
Да
Не
Бројчано
4
28
% у Тип незгоде
12,5%
87,5%
Бројчано
1
5
% у Тип незгоде
16,7%
83,3%
Бројчано
4
14
% у Тип незгоде
22,2%
77,8%
Бројчано
1
1
% у Тип незгоде
50,0%
50,0%
Бројчано
3
9
% у Тип незгоде
25,0%
75,0%
Бројчано
13
57
% у Тип незгоде
18,6%
81,4%

Укупно

32
100,0%
6
100,0%
18
100,0%
2
100,0%
12
100,0%
70
100,0%

Табела 3.: Излазак возила изван габарита саобраћајнице
Код елиминационе грешке „Интервенција и реаговање возача инструктора на било који начин“
је важно истаћи да постоји статистички значајна корелација између ове грешке и појединих
типова саобраћајних незгода (x²=11,33, p=0,023). Важно је истаћи да се ова грешка најчешће
јавља код бочних судара а најмање код незгода типа чеоних судара, излијетања са пута у
удара од назад. Код кандидата код којих се јавља грешка инетервенције инструктора, врло
често се дешава да инструктор реагује на точак управљача да кандидат за вирјеме испита не
би ударио препреку поред пута приликом мимоилажења па је стога и разумљиво да је ова
грешка у корелацији са бочним сударима.
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Бочни судар
Чеони судар
Тип незгоде

Излијетање са пута
Судар возила и
пјешака
Судар од назад

Укупно

Укрштање података
Интервенција и реаговање возача
инструктора на било који начин
(елиминациона грешка)
Да
Не
Бројчано
6
20
% у Тип незгоде
23,0%
77,0%
Бројчано
0
4
% у Тип незгоде
0,0%
100,0%
Бројчано
0
12
% у Тип незгоде
0,0%
100,0%
Бројчано
1
0
% у Тип незгоде
100,0%
0,0%
Бројчано
0
8
% у Тип незгоде
0,0%
100,0%
Бројчано
7
44
% у Тип незгоде
13,7%
86,3%

Укупно

26
100,0%
4
100,0%
12
100,0%
1
100,0%
8
100,0%
51
100,0%

Табела 4.: Интервенција и реаговање возача инструктора
Када је у питању корелација између броја излазака на вожњу и настајања саобраћајних
незгода интересантно је истаћи да постоји статистички значајна корелација између трећег
изласка на полагање и настанка саобраћајне незгоде (x²=11,33, p=0,023).
Укрштање података

Бројчано
% у Тип незгоде
Бројчано
Чеони судар
% у Тип незгоде
Бројчано
Излијетање са пута
% у Тип незгоде
Бројчано
Судар возила и пјешака
% у Тип незгоде
Бројчано
Судар од назад
% у Тип незгоде
Бројчано
% у Тип незгоде
Бочни судар

Тип незгоде

Укупно

Трећи излазак на вожњу
Да
Не
5
1
83,3%
16,7%
0
2
0,0%
100,0%
1
5
16,7%
83,3%
0
1
0,0%
100,0%
3
0
100,0%
0,0%
9
9
50,0%
50,0%

Укупно
6
100,0%
2
100,0%
6
100,0%
1
100,0%
3
100,0%
18
100,0%

Табела 5.: Број излазака на полагање возачког испита
Из табеле број 5 се може видјети да кандидати који положе возачки испит из трећег пута са
83,3% учествују у бочним сударима док су у конкретном истраживању у типу судара од назад
учествовали са 100%. На основу овога се може закључити да је на кандидате који возачки
испит полажу трећи пут потребно посветити посебну пажњу јер је ово група кандидата која је
очигледно најмање припремљена а стицајем околности врло специфична по броју излазака
јер се вјероватно смањују и критеријуми на самом испиту за кандидате који излазе трећи пут
па их је из тих разлога најећи број међу онима који су учествовали у незгодама.
Када је у питању корелација између временских прилика и тежине последица саобраћајних
незгода из табеле број 6 се може видјети да постоји статистички значајна корелација између
ових промјенљивих (x²=31,19, p=0,002). Највећи број незгода са лакшим тјелесним
повредама се дешава по ведром времену, највећи број незгода са тежим тјелесним
повредама се дешава по киши и облачном времену, док се незгоде са материјалном штетом
скоро подједнако дешавају по ведром и облачном времену.
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Погинули

Сунчано
Киша
Временске
прилике

Снијег
Облачно
Ведро

Укупно

Укупно
%
Укупно
%
Укупно
%
Укупно
%
Укупно
%
Укупно
%

0
0,0%
0
0,0%
1
50,0%
0
0,0%
1
50,0%
2
100,0%

Врста повреда
Лакше
Теже
тјелесне
тјелесне
повреде
повреде
18
4
17,8%
21,1%
22
6
21,8%
31,6%
0
0
0,0%
0,0%
29
6
28,7%
31,6%
32
3
31,7%
15,8%
101
19
100,0%
100,0%

Укупно
Материјална
штета
44
20,8%
24
11,3%
9
4,2%
69
32,5%
66
31,1%
212
100,0%

66
19,8%
52
15,6%
10
3,0%
104
31,1%
102
30,5%
334
100,0%

Табела 6.: Врста повреда и временске прилике
Када је у питању процентуално дешавање незгода по мјесецима у току године и данима у току
недеље резултати су приказани у табелама бр. 7 и 8. Из табеле број 7 се види да се највећи
број незгода дешава у љетном периоду (јули, август и септембар) и зимском периоду
(новембар, децембар и јануар). Повећан број незгода се дешава у мјесецу априлу што се може
објаснити тиме да у том периоду долази до преласка са зимском на љетни режим вожње па
услед тога већи број возача се креће великим брзинама уз смањену опрезност и са зимским
пнеуматицима који на сувом и топлом коловозу значајно смањују стабилност возила и
продужавају зауставни пут.

Мјесец

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
децембар
Укупно

Број
незгода
25
20
19
28
21
17
41
50
38
18
25
34
336

Процентуално
учешће (%)
7,4
6,0
5,7
8,3
6,3
5,1
12,2
14,9
11,3
5,4
7,4
10,1
100,0

Број незгода

Дани у
недјељи

Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Субота
Недеља
Укупно

60
45
48
36
57
52
38
336

Процентуално
учешће (%)
17,9
13,4
14,3
10,7
17,0
15,5
11,3
100,0

Табела бр. 8: Број незгода по данима

Табела 7.: Број незгода по мјесецима
Када су у питању најчешће грешке које праве кандидати мушког пола у односу на кандидате
женског пола, уочено је да постоји статистички значајна разлика између полова код грешака
„излазак возила изван габарита саобраћајнице“ (p=0,003) и грешке „интервенција и
реаговање возача инструктора на било који начин“ (p=0,046) код кандидата који излазе на
возачки испит четврти пут.
Најчешћи прекршаји које возачи праве у првих шест мјесеци након полагања возачког испита
су „некоришћење сигурносног појаса“ и „неправилно престројавање.“
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На питање: „Колико процената возача је направило незгоду у првој години дана након

полагања возачког испита, колико у првих три године а колико у првих пет година?“
одговор је дат у табелама 9 и 10:

Период

До године дана
1 до 3 године
3 до 5 година
Укупно

Број
18
160
57
235

Проценат (%)
7,7
68,1
24,3
100,0

Do godine dana
1 do 3 godine
Период
3 do 5 godina
Укупно

Табела 9.: Незгоде код првог учесника
учесника

Број
8
86
40
134

Проценат (%)
6,0
64,2
29,9
100,0

Табела 10.: Незгоде код другог

Када је у питању однос пола учесникан у саобраћају и типа саобраћајне незгоде, корелација је
приказана у табели 11. Из табеле 11 се може видјети да по свим типовима незгода предњаче
возачи мушког пола а нарочито код чеоних судара и излијетања са пута који се уједно сматрају
и најопаснијим типовима незгода.

Бочни судар
Чеони судар
Тип
незгоде

Излијетање са пута
Судар возила и
пјешака
Судар од назад

Укупно

Тип незгоде и пол учесника
Пол првог учесника незгоде
Мушки
Женски
Бројчано
131
18
% у Тип незгоде
87,9%
12,1%
Бројчано
48
2
% у Тип незгоде
96,0%
4,0%
Бројчано
61
6
% у Тип незгоде
91,0%
9,0%
Бројчано
4
2
% у Тип незгоде
66,7%
33,3%
Бројчано
57
7
% у Тип незгоде
89,1%
10,9%
Бројчано
301
35
% у Тип незгоде
89,6%
10,4%

Укупно
149
100,0%
50
100,0%
67
100,0%
6
100,0%
64
100,0%
336
100,0%

Табела 11.: Однос типа незгоде и пола учесника
Када је у питању зависност између часа у који се догодила незгода и пола учесника, може се
рећи да не постоји статистички значајна разлика између мушкараца и жена по питању часа у
који се догодила незгода (Табела 12).
Час у који се десила
незгода

Пол учесника незгоде
Мушки
Женски

Ар. сред.
12,44
13,57

Станд. Девиј.
6,459
5,503

t
,995

p
,321

Табела 12.: Однос пола возача и часа у који се догодила незгода
Када су у питању прекришаји које возачи праве у привих годину дана након полагања возачког
испита резултати су приказани у табели бр. 13. Из табеле се може видјети да је највеће
процентуално учешће невезивања сигурносног појаса, непрописног престројавања, претицања
испред пјешачког прелаза (што се сматра јако опасном радњом у саобраћају), необиљежавање
возила ознаком „П“ и на крају присуство алкохола код професионалних возача у износу од 0,31 г/кг.
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Број пр.
недржање одстојања
не користи сигурносни појас
претицање испред пјешачког прелана
необиљежавање возила посебним знаком „П“
гонич стоке који не гони стоку уз ивицу коловоза
непоштовање знакова изричитих наредби осим брзине
неправилно престројавање
прекорачење брзине у насељу за 20-30 км/х
неприлагођена брзина условима и стању пута
невраћање регистарских таблица у законском року
небезбједно извођење радње у саобраћају
нерегистровано возило
Врста
прекршаја

количина алкохола у крви од 1 г/кг
неприлагођена брзина условима и стању пута
не носи возачку дозволу
присуство алкохола код професионалног возача од 0,3-1г/кг
Прекорачење брзине у насељу 10-20 км/х
прекорачење брзине у насељу од 30-50 км/х
неправилно кретање возилом уназад
количина алкохола у крви од 1 г/кг
одбијање алкотестирања
непоступање по саобраћајном знаку изричите наредбе
недостављање возачке дозволе ради одузимања
непостојање ознаке за највећу дозвољену брзину
кретање пјешака по коловозу супротно закону

Укупно:

2
27
13
14
4
7
16
4
7
2
1
2

Проценат (%)
1,3
18,1
8,7
9,4
2,7
4,7
10,7
2,7
4,7
1,3
0,7
1,3

3

2,0

2
4
13
9
2
1
4
5
4
2
1
1
149

1,3
2,7
8,7
6,0
1,3
0,7
2,7
3,4
2,7
1,3
0,7
0,7
100

Табела 13.: Прекршаји у пвих годину дана након полагања в. испита
3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
На основу изнијетих резултата истраживања у овом раду могуће је уочи је уочити на које
радње приликом обуке кандидата за возаче је потребно обратити посебну пажњу. Може се
казати да је за вријеме обуке обуке потребно посебну пажњу посветити оним кандидатима
који су за вријеме полагања возачког испита има евидентирану грешку „интервенција
инструктора вожње на било који начин“ је постојање такве грешке указује на недовољну
обученост и припремљеност кандидата за самостално учествовање у саобраћају. Такође,
посебну пажњу је потребно посветити испитивању кандидата који полажу возачки испит трећи
пут, јер је утврђено да постоји статистички значајна корелација између ових возача и настајања
саобраћајних незгода. Дакле, не би требало дозволити кандидатима да положе возачки испит
уколико нису довољно обучени за безбједно учествовање у саобраћају без обзира на то који
пут полажу испит. С обзиром на велики проценат незгода типа бочног судара и излијетања
возила са коловоза, неопходно је посебну пажњу посветити оцјењивању извођења радње
избора путање скретања на раскрсници од стране кандидата на возачком испиту као и радњи
изласка возила изван габарита саобраћајнице јер је утврђена корелација између ове грешке и
појединих типова саобраћајних незгода. Такође је утврђена статистички значајна корелација
измешу времеснки прилика и тежине последица саобраћајних незгода, што указује на то да је
потребно вршити контролу саобраћаја од стране саобраћајне полиције и по лошим
временским приликама, али је такође потребно вршити контролу исправности и квалитета
пнеуматика на возилу нарочито у периоду смјене годишњих доба. Такође је потребно
спровести кампању употребе зимских пнеуматика у зимскоме периоду а љетних пнеуматика у
љетном периоду због пресудног утицаја квалитета пнеуматика на стабилност и управљивост
возила на путу.
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С обзиром на то да имамо евидентиран велики број прекршаја код младих возача у прве три
године возачког стажа, неопходно је разним мјерама и кампањама утицати на промјену
знања, ставова и понаша код младих возача. При чему је важно напоменути да је промјена
ставова код младих возача од пресудног значаја за њихово безбједно учествовање у
саобраћају. Код промјене ставова младих возача посебно се треба концентрисати на промјену
ставова везано за везивање сигурносног појаса, прекорачење дозвољене брзине, односа
према рањивим категоријама учесника у саобраћају и конзумирању алкохола.
Постојање статистички значајне корелације између неколико грешака које кандидати праве
приликом полагања возачког испита са настајањем саобраћајних незгода није довољна да
утиче на општу оцјену да се обука кандидата за возаче не обавља квалитетно. Напротив, ова
статистички значајна корелација треба само да укаже на то којим радњама у саобраћају
приликом оцјењивања кандидата за возаче на возачком испиту треба посветити посебну
пажњу.
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ДЕОНИЦЕ ПУТЕВА СА НУЛТОМ ТОЛЕРАНЦИЈОМ НА САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ КАО
ЕЛЕМЕНАТ СТРАТЕШКОГ УПРАВЉАЊА БЕЗБЈЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
Далибор ПИСИЋ49,
Милија РАДОВИЋ50

РЕЗИМЕ: У раду је представљена методологија идентификације деонице путева са високим
степеном ризика на основу методе Колективни ризик погинулих и тешко повријеђених лица
на подручју локалне заједнице преко чије територије пролазе магистрални путеви. Деоница
магистралног пута са највећим степеном ризика представљаће деоницу са нултом
толеранцијом на саобраћајне незгоде, односно деоницу пута на којој након десетогодишњег
периода неће бити евидентиране саобраћајне незгоде. На деоници пута са највећим
степеном ризика извршено је мапирање ризика методом Индивидуални ризик погинулих и
тешко повријеђених лица и одређене зоне ризика. Као примјер за ову анализу коришћени су
подаци за локалну заједницу Зворник.
KЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: стратегија, безбједност саобраћаја, идентификација, деоница пута, зоне
ризика, ревизија
1. УВОД
Предмет овог рада је метод идентификације деонице путева са високим степеном ризика,
односно деоница са већим накупљањем саобраћајних незгода, заснован на анализи података
о саобраћајних незгодама, путу и саобраћају (тзв. објективни метод). Идентификивање
деоница са повећаном угроженошћу представља иницијалну капислу за акцију коју је
неопходно предузети како би се дао значајан допринос унапређењу безбједности саобраћаја
на путевима, односно представља битан елеменат стратешког управљања безбједношћу
саобраћаја. Анализа ће обухвати дијелове магистралних путева на подручју локалне заједнице
Зворник, односно 3 (три) деонице. У зависности од добијених резултата, деоница пута са
највећом угроженошћу добиће статус деонице пута са нултом толеранцијом на саобраћајне
незгоде, односно на којој након десетогодишњег периода 2014. година – 2023. година, у 2024.
години и даље неће бити евидентиране саобраћајне незгоде.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ДЕОНИЦА ПУТА СА ВИСОКИМ СТЕПЕНОМ РИЗИКА
Као што је у уводном дијелу наведено, анализа ће обухватити дијелове магистралних путева на
подручју локалне заједнице Зворник, односно 3 (три) деонице магистралних путева које
пролазе кроз ову локалну заједницу и то:
 Зворник – Коњевић поље (23 км)
 Зворник – Каракај – Црни Врх (19 км)
 Каракај – Шепак – Пилица (31 км)
49

мр Далибор Писић, Зворник, директор подружнице Зворник, "Брчко-гас осигурање" ДД,
секретар Савјета за безбједност саобраћаја општине Зворник, dalibor.pisic@gmail.com, Вука
Караџића – Угловница 2, Vi/18
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Милија Радовић, дипломирани инжењер саобраћаја, Агенција за безбједност саобраћаја
Републике Српске, Бања Лука, Змај Јове Јовановића 18, www.absrs.org, info@absrs.org
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Као метод за утврђивање ризика на овим деоницама коришћен је метод Колективни ризик
погинулих и тешко повријеђених лица, који се добија стављањем у однос броја погинулих и
тешко повријеђених у саобраћајним незгодама и дужине предметне деонице.

G

KR P TP 

 ( POG  TTP)
i 1

i

G*L

 poginuli  teško _ povrijeđovi 


km * godišnje



гдје је:
POG – број погинулих особа
ТТP – број тешко повријеђених особа
G – број година (период за који се врши анализа)
L – дужина посматране деонице
Овај метод представља и репрезентативан метод за рангирање микродеоница по величини
ризика у саобраћају.
У табели 1. приказана је просторна расподјела саобраћајних незгода са бројем погинулих и
тешко повријеђених лица на деоници магистралног пута Зворник – Коњевић поље за период
2008. година – 2011. година.
Табела 1. Просторна расподјела саобраћајних незгода са бројем погинулих и тешко
повријеђених лица на деоници магистралног пута Зворник – Коњевић поље за период 2008.
година – 2011. година
Година
Квалификација
Мјесто саобраћајне
незгоде
Ново Село
Дрињача
2008.
ПОГ
0
0
ТТП
4
2
2009.
ПОГ
0
0
ТТП
1
0
2010.
ПОГ
0
0
ТТП
2
0
2011.
ПОГ
0
1
ТТП
0
1
УКУПНО:
7
4
Колективни ризик погинулих и тешко повријеђених лица на деоници магистралног пута
Зворник – Коњевић поље износи:
G

KR P TP 

 ( POG  TTP )
i 1

G*L

i



11
 0,12
4 * 23
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Дакле, Колективни ризик погинулих и тешко повријеђених лица на деоници магистралног пута
Зворник – Коњевић поље износи: 0,12 погинулих и тешко повријеђених лица по километру
годишње.
У табели 2. приказана је просторна расподјела саобраћајних незгода са бројем погинулих и
тешко повријеђених лица на деоници магистралног пута Зворник – Каракај – Црни Врх за
период 2008. година – 2011. година.
Табела 2. Просторна расподјела саобраћајних незгода са бројем погинулих и тешко
повријеђених лица на деоници магистралног пута Зворник – Каракај – Црни Врх за период
2008. година – 2011. година
Година
Квалификација
Мјесто саобраћајне незгоде
Приобални
пут (Зворник)

2008.

ПОГ
ТТП
ПОГ
ТТП
ПОГ
ТТП
ПОГ
ТТП

2009.
2010.
2011.
УКУПНО:

0
1
1
3
0
1
1
1
8

Каракај
0
2
0
2
0
2
0
1
7

Црни Врх
1
1
0
2
0
2
0
1
7

Колективни ризик погинулих и тешко повријеђених лица на деоници магистралног пута
Зворник – Каракај – Црни Врх износи:
G

KR P TP 

 ( POG  TTP )
i 1

G*L

i



22
 0,29
4 * 19

Дакле, Колективни ризик погинулих и тешко повријеђених лица на деоници магистралног пута
Зворник – Каракај – Црни Врх износи: 0,29 погинулих и тешко повријеђених лица по километру
годишње.
У табели 3. приказана је просторна расподјела саобраћајних незгода са бројем погинулих и
тешко повријеђених лица на деоници магистралног пута Каракај – Шепак – Пилица за период
2008. година – 2011. година.
Табела 3. Просторна расподјела саобраћајних незгода са бројем погинулих и тешко
повријеђених лица на деоници магистралног пута Каракај – Шепак – Пилица за период 2008.
година – 2011. година
Година
Квалификација
Мјесто саобраћајне незгоде
Д.Међа
Роћевић
Козлук
Тршић
Челопек
2008.
ПОГ
0
1
0
1
1
ТТП
0
1
1
3
3
2009.
ПОГ
0
0
0
1
1
ТТП
4
0
1
1
0
2010.
ПОГ
0
1
0
0
1
ТТП
3
0
3
0
0
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2011.

ПОГ
ТТП

0
3
10

УКУПНО:

0
0
3

0
2
7

1
2
9

0
3
9

Колективни ризик погинулих и тешко повријеђених лица на деоници магистралног пута
Каракај – Шепак – Пилица износи:
G

KR P TP 

 ( POG  TTP )
i 1

i



G*L

38
 0,31
4 * 31

Дакле, Колективни ризик погинулих и тешко повријеђених лица на деоници магистралног пута
Каракај – Шепак – Пилица износи: 0,31 погинулих и тешко повријеђених лица по километру
годишње.
На основу наведеног, деоница магистралног пута Каракај – Шепак – Пилица представља
деоницу пута са највећим Колективним ризиком погинулих и тешко повријеђених лица и ова
деоница пута ће представљати деоницу са нултом толеранцијом на саобраћајне незгоде.
На овој деоници магистралног пута је утврђен Индивидуални ризик погинулих и тешко
повријеђених лица на основу ког је извршено мапирање ризика, односно утврђене су зоне
ризика према следећој класификацији:
 врло низак (до 8 погинулих и тешко повријеђених на 100 милиона возило километара),
 низак (од 8 до 16 погинулих и тешко повријеђених на 100 милиона возило
километара),
 средњи (од 16 до 24 погинулих и тешко повријеђених на 100 милиона возило
километара),
 висок (од 24 до 32 погинулих и тешко повријеђених на 100 милиона возило
километара),
 врло висок (преко 32 погинулих и тешко повријеђених на 100 милиона возило
километара).
Индивидуални ризик погинулих и тешко повријеђених лица одређује се помоћу следеће
формуле:
G

IR P TP 

 ( POG  TTP)

 poginulih _ i _ teško _ povrijedenih 

* 10 6 
milion _ vozilo _ kilometara


L * 365 *  PGDS i
i 1

i

G

i 1

На основу наведене формуле користећи податке из табеле 3, уз PGDS = 7500 возила,
Индивидуални ризик погинулих и тешко повријеђених лица за релацију Челопек – Тршић (L=5
км):

G

IR P TP 

 ( POG  TTP )
i 1

G

i

L * 365 *  PGDS i

* 10 6 

18
* 10 6  0,3288
5 * 365 * 30000

i 1
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односно, 32,88 погинулих и тешко повријеђених на 100 милиона возило километара, што
представља врло висок ниво ризика.
Користећи исте податке, Индивидуални ризик погинулих и тешко повријеђених лица за
релацију Козлук (L=2,5 км):

G

IR P TP 

 ( POG  TTP )
i 1

i

G

L * 365 *  PGDS i

* 10 6 

7
* 10 6  0,2557
2,5 * 365 * 30000

i 1

односно, 25,57 погинулих и тешко повријеђених на 100 милиона возило километара, што
представља висок ниво ризика.
Индивидуални ризик погинулих и тешко повријеђених лица за релацију Козлук - Роћевић (L=5
км), уз PGDS = 5000 возила:
G

IR P TP 

 ( POG  TTP )
i 1

i

G

L * 365 *  PGDS i

* 10 6 

3
* 10 6  0,0822
5 * 365 * 20000

i 1

односно, 8,22 погинулих и тешко повријеђених на 100 милиона возило километара, што
представља низак ниво ризика.
Индивидуални ризик погинулих и тешко повријеђених лица за релацију Роћевић – Дебела
Међа - Шепак (L=3 км), уз PGDS = 5000 возила:
G

IR P TP 

 ( POG  TTP )
i 1

G

i

L * 365 *  PGDS i

* 10 6 

10
* 10 6  0,4566
3 * 365 * 20000

i 1

односно, 45,66 погинулих и тешко повријеђених на 100 милиона возило километара, што
представља веома висок ниво ризика.
На основу Индивидуалног ризика погинулих и тешко повријеђених лица идентификоване су
зоне веома високог ризика и то:
 Челопек – Тршић (L=5 км) и
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 Роћевић – Дебела Међа – Шепак (L=3 км).
Такође, идентификована је зона високог ризика, Козлук (L=2,5 км) и зона ниског нивоа ризика,
Козлук – Роћевић (L=5 км).
Укупна дужина деоница са високим и веома високим нивоом ризика је 10,5 км што
представља 33,87% укупне деонице магистралног пута Каракај – Шепак – Пилица на којој је
потребно извести акцију. План је да се акција усмјери на деонице са веома високим нивоом
ризика, тако да се након 2 (двије) године акције ове деонице почетком 2016. године преведу у
зоне високог нивоа ризика, затим да се почетком 2018. године преведу у зоне средњег нивоа
ризика, почетком 2020. године у зоне ниског нивоа ризика, 2022. године у зоне веома ниског
нивоа ризика, а да од 01. 01. 2024. године нема евидентираних саобраћајних незгода.
3. РЕВИЗИЈА БЕЗБЕДНОСТИ – БРИТАНСКИ ПРИМJЕР
Да би се реализовао пројекат деонице путева са нултом толеранцијом на саобраћајне незгоде
као елеменат стратешког управљања безбједношћу саобраћаја, један од битних елемената
јесте и ревизија безбједности на путевима. Овде ће бити приказан примјер ревизија
безбједности саобраћаја на путевима у енглеском округу Срафордшир, гдје је Окружни савјет
ангажовао једну малу независну консултантску фирму у области безбједности саобраћаја на
путевима, ТМС Consultancy, да обави ревизије у читавом округу.
3.1 Процес ревизије безбједности саобраћаја у округу Стафордшир
Захтјеви за ревизију безбједности прослијеђени су консултантској фирми преко Окружног
савјета. Пројектни тимови који су учествовали у пројектима бирани су различитим путем у
оквиру округа и окружних савјета.
Једна од главних предности ове методе рада је та што је надзорни тим потпуно независан, не
само у односу на пројектни тим, већ и у односу на организацију која је одговорна за рјешење.
Консултантске фирме користе минимално два лица искусна у безбједности саобраћаја за сваки
пројекат. У фазама ревизије прије изградње, процес је следећи:
 кратак преглед ревизије и планови (програми) шаљу се консултантској фирми, заједно
са подацима о саобраћајним незгодама и саобраћају, ако су расположиви,
 посјета терену од стране бар једног припадника надзорног тима (група стручњака која
спроводи РБС),
 детаљно испитивање планова (програма) од стране припадника надзорног тима,
користећи интерне процедуре провјере,
 разговори у оквиру надзорног тима, како би се утврдило који елементи треба да уђу у
извјештај о ревизији,
 писање извјештаја о ревизији, у формату ''проблема и препорука'', који се бави само
проблемима безбједности на путевима које је лако идентификовати,
 предавање извјештаја Окружном савету.
Извјештај о ревизији за клијента шаље се са формуларом за повратне информације, на коме
клијент може да забиљежи акције предузете у вези са сваком препоруком.
У фазама ревизије после изградње, консултантске фирме организују теренске посјете са
припадницима полиције и организације за одржавање путева. Бар два припадника надзорног
тима долазе на лице мјеста и биљеже све коментаре дате током посјете. Извјештај у формату
''проблема и препорука'' шаље се клијенту, заједно са формуларом за повратне информације.
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3.2 Обављена ревизија
Између 1994. и 1997. године, ангажована консултантска фирма обавила је укупно 166 ревизије
безбједности саобраћаја на путевима у Стафордширу, у оквиру широког спектра саобраћајних
рјешења. Разматрани су различити пројекти као што су: нове обилазнице, бициклистичке
стазе, побољшања раскрсница, постављање семафора, изградња кружних раскрсница,
умиривање саобраћаја, реконструкција кривина, пројекти заштитних ограда и пјешачки
прелази.
Број пројеката у свакој фази ревизије био је следећи:
 Фаза 0 - Студија изводљивости (5)
 Фаза 1 - Идејни пројекат (18)
 Фаза 1/2 - Идејни/главни пројекат (28)
 Фаза 2 Главни пројекат (46)
 Фаза 3 Пред отварање (69)
Ревизија 32 пројекта обављена је за више од једне фазе. Петнаест пројеката чија је ревизија
обављена у фази 3 прошли су ревизију од стране консултантске фирме и у претходним фазама.
Непрекидност је обезбеђена тако што је исти надзорни тим радио на више различитих фаза
истог пројекта.
3.3. Студија случаја фаза ревизије
Примјер пројекта чија је ревизија обављена у фазама 1, 2 и 3 је реализација комплексног
система семафора на смакнутој четворокракој раскрсници главног пута са раздвојеним
коловозима и два споредна пута. Ревизија пројекта у овим фазама реализована је током
процеса пројектовања и реализације, што је трајало петнаест месеци.
У фази 1 било је 14 коментара у погледу безбједности, у фази 2 такође их је било 14, а у фази 3
свега 4.
Ревизија у фази 1 (идејни пројекат) довела је до коментарисања неких фундаменталних
аспеката пројекта, као што су потреба за опремом за мјерење брзина испред сигнала, потреба
за регулисањем саобраћаја таквим да се забране потенцијално опасна скретања и потреба за
промјеном линије ивичњака како би се постигло проширење простора за аутобусе и за
кретање пјешака.
Ревизија у фази 2 (главни пројекат) била је посвећена детаљима пројекта, нарочито се
концентришући на ознаке на коловозима, знакове и положај пешачких лантерни.
Ревизија у фази 3 (пред отварање) обухватила је анализу коловозног застора, анализу
саобраћајних знакова и ознака на коловозу.
Пројектни тим узео је у обзир многе коментаре дате у фазама 1 и 2. На примјер, у фази 1
препоручено је премјештање простора за заустављање аутобуса и то је урађено током
припреме главног пројекта.
Посјета мјесту у фази 3 показала је да су 9 од 14 ставки, препоручених од стране надзорног
тима у фази 2, реализоване или треба да буду реализоване на лицу мјеста. Када није било
акција у вези са неким ставкама, надзорни тим је непрекидно наглашавао да би их требало
предузети.
3.3 Шире импликације
У вези са овим примјером могу се истаћи два или више општих аспеката процеса ревизије
безбједности саобраћаја.
Парнице после саобраћајних незгода биле су у тежишту размишљања ревизије и пројектаната.
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У том смислу, консултантска фирма затражила је правне савете и побољшала своје интерне
процедуре.
Друго и још важније је то да би ревизију безбједности требало посматрати као дио културе
безбједности саобраћаја на путевима у оквиру организација које се баве пројектовањем.
Постоји нада да ће пројектанти научити да обраћају пажњу на безбједност захваљујући
ревизији пројеката. На почетку радова ангажоване фирме у Стафордширу, њено особље,
организовало је низ семинара о ревизији безбједности саобраћаја за запослене на путевима у
округу. Семинарима је присуствовало више од 100 запослених, и они су имали за циљ боље
упознавање са питањима безбједности саобраћаја и објашњавање процедура ревизије
безбедности саобраћаја.
За Републику Српску је врло значајно сагледати искуства најразвијенијих земаља у увођењу и
развоју РБС. Овај примјер указује на могућност да се РБС уведе тако што ће се прво одабрати
пилот област и у њој увести РБС. На основу резултата увођења у конкретној области, вршила би
се евалуација и постепено увођење у остале области.
При томе је важно схватити да је и увођење РБС у Великој Британији било тешко, али
доследном политиком и јасном подршком на националном нивоу остварени су одлични
ефекти. Треба имати у виду да је Велика Британија прва уводила РБС, што је било отежавајући
фактор. Свима који су то радили касније, било је лакше, јер су имали могућност да сагледају
добра и лоша искуства из Велике Британије. Дакле, РБС се може ефикасно увести у Републику
Српску само на основу јасних стратешких опредељења на националном нивоу, уз научно
сагледавање најбољих искустава из свијета и непрекидно праћење и евалуацију наше праксе.
4. ЗАКЉУЧАК
Стратешко управљање безбједношћу саобраћаја доприноси унапређењу безбједности
саобраћаја које се огледа кроз (3) три најчешће користи, а то су:
 промјене (позитивне) у понашању учесника у саобраћају,
 смањење броја погинулих и тешко повријеђених у саобраћајним незгодама,
 уштеда у новцу за локалну заједницу.
У раду је приказан модел идентификације деоница путева са високим степеном ризика, као и
модел мапирања ризика, односно одређивања зона ризика, за изабрану деоницу.
Такође, идентификација деонице путева на којима би био примијењен модел деонице путева
са нултом толеранцијом на саобраћајне незгоде уједно би представљао и пилот деонице на
којима бе се извршила ревизија безбједности саобраћаја на путевима.
С обзиром на то да не постоји стандардизован модел за идентификацију деоница путева са
повећаним ризиком, рад би могао послужити представницима локалних самоуправа, односно
управљачима путева као примјер успостављања ефикасног система управљања опасним
деоницама путева са крајњим циљем успостављања деоница путева са нултом толеранцијом
на саобраћајне незгоде.
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САРАДЊА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ СА ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ОСТАЛИМ
СУБЈЕКТИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - НОВИ САД КАО ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ
Станковић Ненад51

Резиме: Безбедност саобраћаја је комплексна област у којој кључну улогу има саобраћајна
полиција, али да би се у потпуности остварил и жељени циљеви неопходна је сарадња са
другим субјектима и организацијама који се баве истом тематиком како на државном, тако и
на локалном нивоу. У раду је приказан начин сарадње саобраћајне полиције у Новом Саду са
локалном самоуправом на побољшању ефикасности рада саобраћајне полиције и заједничком
решавању проблема на локалном нивоу. Такође су наведени неки примери добре сарадње у
досадашњем периоду и дати предлози за унапређење и побољшање сарадње.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА, САРАДЊА, КООРДИНАЦИЈА, САОБРАЋАЈНА
ПОЛИЦИЈА, ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА
1. УВОД
Територијална надлежност Полицијске управе у Новом Саду се простире на подручју
целокупног Јужно-Бачког округа, који је представља један од најразвијенијих округа са
интензивним саобраћајем у којем се налази и седиште округа и главни град Војводине - Нови
Сад. Укупан број становника на подручју Јужно-Бачког округа према последњем попису је
626.662, од чега 412.645 живи на подручју Општине Нови Сад, док на самом подручју града
Новог Сада живи 363.734 становника. У саставу Полицијске управе у Новом Саду налази се 5
организационих јединица у седишту и 11 организационих јединица ван седишта. У седишту се
налазе СПИ за пут М-22, СПИ Исток, СПИ Запад, Одсек за саобраћајно-техничке послове и
Одсек за вођење прекршајног поступка, док се ван седишта налазе СПИ Бечеј и полицијске
станице Беочин, Сремски Карловци, Бачка Паланка, Бач, Врбас, Тител, Жабаљ, Бачки Петровац,
Србобран и Темерин.
Преко територије Полицијске управе у Новом Саду простире се ауто-пут Е-75 у укупној дужини
од 95,906 км као део паневропског коридора 10, затим више путева I реда укупне дужине
270,973 км, као и више путева II реда укупне дужине 450,169 км, као и 869,088 км локалних
путева и улица у насељима.
Одељење саобраћајне полиције је надлежно за послове безбедности саобраћаја који се
реализују преко организационих јединица у седишту и ван седишта и по линији рада на
саобраћајним безбедносним секторима 1. категорије и саобраћајним безбедносним
секторима у подручним полицијским станицама.
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Основни подаци о броју саобраћајних незгода и последица у њима указују да у периоду од
2007. до 2012. године уочљив тренд смањења укупног броја саобраћајних незгода, као и броја
погинулих особа. У погледу укупног броја саобраћајних незгода са настрадалим особама и
укупног броја повређених у тим незгодама јављају се благе осцилације по годинама.
Најизраженија безбедносна проблематика је у насељеним местима, с обзиром да је у
наведеном периоду евидентирано укупно 11218 незгода са настрадалим особама, од којих је
9226 незгода, односно 82,24% евидентирано у насељеним местима наспрам 1992 незгоде,
односно 17,76% ван насељеног места. У погледу броја особа које су задобиле лаке и тешке
телесне повреде у периоду од 2007. до 2012. године евидентирано је укупно 15603 повређене
особе, од којих је 12318, односно 78,95% повређено у саобраћајним незгодама које су
евидентиране на територији насељеног места, а 3285 или 21,05% особа је задобило повреде у
незгодама ван територије насељеног места. У периоду од 2007. до 2012. године смртно је
страдала укупно 371 особа, од тога 189 особа, односно 50,94% је погинуло на територији
насељеног места док су 182 особе погинуле на путевима ван насељених места, што указује на
већу жестину незгода евидентираних на путевима ван насељених места.
2. САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА - СУБЈЕКТИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
2.1. Сарадња са званичницима града Новог Сада, као и општина Беочин, Сремски Карловци,
Бачка Паланка, Бач, Врбас, Тител, Жабаљ, Бачки Петровац, Србобран и Темерин.
Сарадња Одељења саобраћајне полиције са званичницима општина Беочин, Сремски
Карловци, Бачка Паланка, Бач, Врбас, Тител, Жабаљ, Бачки Петровац, Србобран и Темерин се
може оценити као добра. Најизраженија сарадња Одељења саобраћајне полиције је са
званичницима града Новог Сада, с обзиром да је ту проблематика и највећа и најизраженији су
проблеми који се јављају у функционисању, регулисању и стању безбедности саобраћаја и
може оценити као врло добра, што поткрепљују многи примери.
У току 2008. године одржано је више састанака између званичника града и Полицијске управе
у Новом Саду у вези набавке опреме и возила која недостаје да би се омогућило лакше
обављање редовних послова. На основу анализе безбедносне проблематике на подручју града
Новог Сада утврђено је да је од приоритетног значаја набавка мотоцикала за потребе
Одељења саобраћајне полиције да би се могли на ефикасан начин контролисати возачи
бицикала са мотором и мотоцикала. У периоду од 2001. до 2008. године дошло је до значајног
пораста броја двоточкаша који саобраћају у Новом Саду и тај тренд раста се наставља. Како
набавке службених мотоцикала није било од 2001. године, у Одељењу саобраћајне полиције
су 2008. године кориштена свега 2 мотоцикла који су се због старости често кварили, тако да је
се дешавало да су оба мотоцикла у квару те није било могуће вршити контролу возача
двоточкаша. Као следећи приоритет је означена набавка информатичке опреме, односно
одређеног броја рачунара и штампача ради ефикасног обављања свакодневних послова. Са
званичницима града је договорена динамика набавке опреме која је реализована у 2009.
години, тако да је Одељење саобраћајне полиције од града Новог Сада добило на коришћење
6 скутера марке Пјађо Беверли и 2 мотоцикла марке БМВ, као и 4 рачунара са штампачима. У
току 2010. године од стране града Новог Сада набављена су још 4 скутера Пјађо Беверли и 4
дигитална фотоапарата која су дата на коришћење саобраћајној полицији у граду.
Подједнако важан вид сарадње су састанци који се одржавају на месечном нивоу са
званичницима града на којима се износе ставови локалне заједнице у вези рада полицијских
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службеника Полицијске управе, безбедносне проблематике и функционисања саобраћаја у
граду, а затим се утврђују могућности решавања проблема. У оквиру градског већа постоји
члан градског већа задужен за саобраћај који се бави решавањем функционисања саобраћаја у
граду и координацијом између Одељења саобраћајне полиције са једне стране и Градске
управе за саобраћај и путеве и инспекцијских служби са друге стране.
Ступањем на снагу новог Закона о безбедности саобраћаја уведена је могућност да се на нивоу
локалне самоуправе формирају тела за координацију послова безбедности саобраћаја у чији
састав улазе припадници Одељења саобраћајне полиције. Прва седница савета за
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији града Новог Сада
одржана је 05.03.2010. године, на којој су сви чланови савета упознати са улогом и значајем
савета и дати су предлози за дефинисање програма рада у 2010. години. У току 2010. године
одржано је десет седница савета на којима је донет програм коришћења средстава које се о
основу наплаћених казни уплаћују у локални буџет града. Заузет је став да се наведена
средства не троше без ефекта, већ да је потребно поред набавке опреме и санације и
побољшања сигнализације и путева на подручју града усмерити средства на израду студија, од
којих једна треба да идентификује и класификује опасна места – „црне тачке” на подручју
града и предложи мере за побољшање безбедности, друга која се бави управљањем брзинама
у функцији безбедности саобраћаја, као и макроистраживање безбедности деце у саобраћају у
Новом Саду.
У оквиру пројекта „Нови Сад – Безбедан град” извршено је постављање видео надзора на
подручју града Новог Сада којим је омогућено лакше откривање учинилаца прекршаја и
кривичних дела. У координацији са другим линијама рада у Министарству унутрашњих
полсова, као и са локалном самоуправом дефинисани су приоритети и потребе за
постављањем видео надзора како би се од стране припадника саобраћајне полиције лакше
откривали и евидентирали прекршаји које чине учесници у саобраћају.
2.2. Решавање проблема паркирања на територији града Новог Сада
Проблем паркирања постоји на целој територији на којој се простире надлежност Одељења
саобраћајне полиције, али је најизраженији на подручју града Новог Сада. На подручју града
Новог Сада основано је Јавно предузеће „Паркинг сервис“ које управља паркиралиштима на
подручју града и помоћу специјалних теретних возила (тзв. „паук“) врши физичко уклањање
непрописно паркираних возила.
На територији Града Новог Сада проблем паркирања се изражава кроз два аспекта:
1. Недостатак паркинг места.
2. Проблем непрописног и неправилног паркирања
Проблем недостатка паркинг места је изражен на територији целог града и представља
последицу дугогодишњег занемаривања ове проблематике од стране локалних власти и лошег
урбанистичког планирања, као и интензивне градње у последњих неколико година. Овај
проблем је најизраженији у деловима града где су уместо кућа изграђене вишеспратнице, тако
да је дошло до вишеструког пораста броја становника на истој површини, а самим тим и броја
возила, а није обезбеђен довољан број места за паркирање.
Проблем паркирања у ширем центру града је ублажен пре пар година увођењем плавих и
црвених зона наплате паркирања која је израђена на основу заједничке студија Одељења
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саобраћајне полиције и ЈП „Паркинг сервис”, чиме је ограничено трајање заузетости једног
паркинг места и омогућено да се без повећања броја расположивих паркинг места омогући
већем броју корисника да користи расположива паркинг места. Поред увођења система
наплате и временског ограничења коришћења постојећих паркинг места и даље је постојао
недостатак расположивог броја паркинг места, што је решено набавком 2 монтажне гараже од
којих је једна постављена у ужем центру града, као и давањем ЈП „Паркинг сервис“ на
коришћење 2 парцеле у ужем центру града на којима су направљени привремени паркинзи.
Услед нерешених власничких односа до даљњег је обустављено постављање друге монтажне
гараже, док су услед протеста грађана који живе у центру обустављени планови за градњу
вишеспратних гаража, тако да без системског решавања ових питања није могуће трајно
решити проблем паркирања.
Проблем непрописног и неправилног паркирања се решава сарадњом службеника одељења
саобраћајне полиције са са радницима ЈП „Паркинг сервис” уз ангажовање специјалног
теретног возила којим се по налогу полиције врши уклањање непрописно паркираних возила.
Ступањем на снагу новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима омогућено је
ефикасније решавање овог проблема, с обзиром да је новим одредбама време за које
заустављање постаје паркирање скраћено са 15 на 3 минута, као и нова одредба да се возило
сматра паркираним чим га возач напусти. У складу са новим одредбама уведен је систем рада
помоћу такозваног „видео паука” где је престала потреба да се у сваком специјалном возилу
налази по један полицајац. Нови систем рада је омогућио да се у просторијама ЈП „Паркинг
сервис” налази један полицајац коме радници са специјалног возила шаљу фотографије
непрописано паркираних возила у реалном времену путем бежичне везе, полицајац прегледа
фотографије и ако постоји законски основ издаје налог за уклањање возила који се шаље
бежичном везом и штампа на штампачу постављеном у возилу. Овакав систем рада је
омогућио ефикасније уклањање непрописно паркираних возила и бољу покривеност подручја
града Новог Сада у погледу санкционисања наведених прекршаја.
2.3. Заједничке активности у акцији „Школа”
Акција „Школа” коју сваке године спроводи Одељење саобраћајне полиције у Новом Саду је
једна од најбоље прихваћених акција која се спроводи у локалној заједници. Званичници
града, родитељи и наставно особље у школама су препознали значај и важност ове акције и у
пуној мери сарађују са службеницима одељења саобраћајне полиције.
Почетна фаза ове акције се реализује у августу када полицијски службеници Одељења
саобраћајне полиције остваре увид над стањем саобраћајница и саобраћајне сигнализације и
начина техничког регулисања саобраћаја у зонама школа и у случају потребе налажу хитно
отклањање уочених недостатака. Битно је нагласити да се и од стране локалних инспекцијских
служби на нивоу града прати стање саобраћајне сигнализације у зонама школа и да се
саобраћајна сигнализација константо одржава на потребном нивоу и сви евентуални
недостаци и оштећења саобраћајне сигнализације се санирају по хитном поступку.
Најизраженије активности у акцији „Школа“ су у месецу септембру, управо због поласка у
школу ђака првака који су најрањивија категорија ученика. Током спровођења акције од
стране полицијских службеника Одељења саобраћајне полиције се врши регулисање
саобраћаја у непосредној близини школа и санкционисање возача који својим понашањем
директно угрожавају ђаке. У зависности од процене ситуације за сваки појединачни случај на
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терену акција се продужава и у наредном периоду, докле год постоји потреба за тим. Овим се
не завршава рад припадника Одељења саобраћајне полиције, јер у случајевима када се обрати
нека од школа, савет родитеља или месна заједница и изнесе проблем у вези безбедности
ученика по потреби се врши регулисање саобраћаја или појачана контрола учесника у
саобраћају у близини школа.
Други битан аспект акције „Школа“, који је можда и најважнији су предавања која полицијски
службеници држе ђацима у школама, нарочито ђацима првог и осталих нижих разреда
основне школе. У току ових предавања ђацима се пружају основне информације о безбедном
учествовању у саобраћају, како на путу од куће до школе и назад, тако и када се играју у
близини саобраћајница или возе бицикл или ролере. Истовремено им се објашњава улога
саобраћајне полиције, шта значе знакови које им саобраћајни полицајци показују, а уједно се
непосредним контактом између деце и полицијских службеника ствара атмосфера поверења
деце у полицију, с обзиром да већина деце поособајце доживљава као неког кога треба да се
плаше.
Пракса у Одељењу саобраћајне полиције у Новом Саду већ неколико година уназад је да
припадници саобраћајне полиције држе предавања и деци у предшколским установама и то
генерацији која наредне године креће у први разред основне школе. Ова пракса се показала
као добра јер се ствара атмосфера поверења деце у саобраћајну полицију, а у складу са
њиховим узрастом им се објашњавају основни појмови о саобраћају и опасностима које их
вребају. Истовремено им се указује на то како треба да се понашају када се крећу пешке по
граду, када се налазе у колима као путници, када са родитељима прелазе улицу, како да се
понашају када им лопта оде на пут и слично. Позитивни ефекти овог начина рада су видљиви и
у пракси јер је уочено да када пођу у први разред имају одређено предзнање о саобраћају,
што исказују и приликом поновног сусрета са саобраћајним полицајцима.
Оно што је уведено као новина у раду у акцији „Школа” су предавања од стране припадника
саобраћајне полиције којима су присуствовали родитељи ученика првих разреда где је
родитељима указано на најчешће грешке које чине приликом учешћа у саобраћају са децом и
дате су им сугестије за правилно поступање.
Локална градска власт је препознала важност активног учествовања у решавању безбедности
деце у саобраћају приликом поласка у школу тако да су на почетку школске 2008./2009.
године свим ученицима првих разреда основних школа подељене жуте мараме како би били
уочљивији у саораћају и указали другим учесницима у саобраћају да треба да обрате додатну
пажњу на њих. Формирањем Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима на територији града Новог Сада опредељена су средства за ову акцију тако да су у
наредним годинама ученицима првих разреда подељени компакт дискови са едукативним
филмом на тену безбедног учешћа у саобраћају.
Подједнако важан аспект ангажовања локалне власти је и подршка медијској кампањи у вези
акције „Школа“ тако да сва локална средства информисања прате активности, како
припадника саобраћајне полиције, тако и надлежних градских служби по овом питању.
У периоду од 2007. до 2012. године одржано је укупно 311 предавања у оквиру акције „Школа“
којима је присуствовало укупно 12134 деце и 670 родитеља.
2.4. Сарадња са предузећима која се баве техничким прегледом возила
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Поред вршења инспекцијских надзора над радом предузећа овлашћених за технички преглед
возила од стране службеника Одсека за саобраћајно-техничке послове остварена је и сарадња
са линијама техничких прегледа приликом спровођења акција појачане контроле саобраћаја.
Осим локалних и централних акција појачане контроле саобраћаја најинтензивнија сарадња са
предузећима која врше технички преглед возила је приликом спровођења кампање „Исправно
возило – безбедно возило”, која се сваке године спроводи на подручју целе Републике Србије.
Током ове кампање скоро сва овлашћена предузећа узимају активно учешће, како у првом
делу кампање који је пропагандног и превентивног карактера када возачи могу бесплатно
проверити исправност свог возила, тако и у репресивном делу кампање када се појачано
контролише техничка исправност возила у оперативној контроли на путу и на ванредним
техничким прегледима.
2.5. Сарадња са путарима
Сарадња Одељења саобраћајне полиције са путарима на подручју Јужно-Бачког округа је
изузетно добра. Најинтензивнија сарадња је са предузећем „Војводинапут-Бачкапут“ које је
надлежно за одржавање путева I и II реда и ЈКП „Пут“ које је надлежно за чишћење
саобраћајница на подручју града Новог Сада, док је нешто мање интензивна сарадња са
локалним комуналним службама на подручју других општина на подручју Полицијске управе.
Пред почетак зимске сезоне се одржавају састанци на којима се разматра начин решавања
проблема у зимском периоду и превазилажења проблема који су се јављали у претходном
периоду.
Током самог поступања у току зимског периода извршиоци на терену остварују директну
сарадњу на самим пунктовима и у зависности од процене полицијских службеника и радника
путарске службе се одређују деонице на којима је потребно интервенисати. Пунктови
путарских служби у случају потребе обавештавају дежурну службу саобраћајне полиције која
упућује патроле на места где је потребно затворити или преусмерити саобраћај док се не
омогући безбедно одвијање саобраћаја. У случају да је од стране полицијских службеника
уочен проблем на терену преко дежурне службе се обавештавају путари да упуте возила тамо
где је потребно. Ова сарадња је најизраженија на пункту који се налази на путу IБ-13 (М-21)
Нови Сад – Рума – Шабац а који је задужен за одржавање најкритичније деонице преко
Иришког венца. У случају интензивних падавина и неповољних временских прилика, од стране
полицијских службеника Одељења се врши преусмеравање тешких теретних возила, а по
потреби и целокупног саобраћаја до успостављања потребних услова за безбедно одвијање
саобраћаја.
2.6.Сарадња са саобраћајним и комуналним службама
Најинтензивнија сарадња са саобраћајним службама је са градском саобраћајном инспекцијом
у Новом Саду. Ова сарадња се највише огледа у заједничким акцијама појачане контроле
таксиста на подручју града. Током спровођења ових акција од стране полицијских службеника
се врши контрола испуњености општих услова за учешће ових возила и возача у саобраћају,
док се од стране инспектора градске инспекције врши контрола испуњености услова за
обављање делатности. На овај начин се ефикасно сузбијају прекршаји које чине таксисти и
спречава нелегално обављање наведене делатности.
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Подједнако важан вид сарадње је и на контроли уласка возила у пешачку зону Града Новог
Сада, у којој је дозвољен улазак возилима која поседују одобрење издато од стране Градске
управе за саобраћај и путеве и то у складу са условима наведеним у решењу. С обзиром да је у
току 2007. године уведен систем аутоматске контроле уласка возила у пешачку зону, поред
одговарајућег решења возила која улазе у пешачку зону морају да имају и електронску картицу
која омогућава и физички улазак у зону. Како је примећено да се јављају злоупотребе картица
организован је заједнички рад, тако да се од стране полицијских службеника контролишу и
санкционишу непоштовања општих прописа и саобраћајне сигнализације, док се од стране
инспекције контролише испуњеност услова за улазак и употреба електронских картица, као и
непрописно паркирање у пешачкој зони.
Сарадња са комуналном и тржишном инспекцијом је најизраженија на решавању проблема
нелегалне продаје у зонама пијаца, као и нелегалне продаје у близини путева, тако да се
побољшава ефикасност у решавању ових проблема и избегавају проблеми око надлежности у
поступању.
2.7. Сарадња са невладиним организацијама
Најинтезивнија сарадња је са удружењем грађана „EXIT” које већ 10 година уназад сваког
другог викенда у јулу организује истоимени музички фестивал на Петроварадинској тврђави у
трајању од 4 дана на коме наступају многобројни извођачи из земље и иностранства. Пред
почетак фестивала се организују састанци на којима се разматрају потребне мере које треба
предузети ради несметаног одвијања саобраћаја, безбедности учесника манифестације, али и
контроле управљања возилима под утицајем алкохола и опојних средстава. Током самог
одвијања фестивала успоставља се штаб у коме се налазе припадници Полицијске управе у
Новом Саду по свим линијама рада и надлежна особа из организације самог фестивала тако да
се на брз и ефикасан начин могу решити текући проблеми.
Друга организација са којом постоји успешна срадња сваке године је „Интерарт“ која на
Петроварадинској тврђави организује „Фестивал оптимизма – бејби егзит“ који је намењен
најмлађима где се одржавају разне представе, забавни и едукативни програми за децу.
Службеници Одељења саобраћајне полиције поред омогућавања неометаног и безбедно
одвијање саобраћаја је и представљање рада саобраћајне полиције најмлађима на једном од
штандова у оквиру „Улице професија“. На том штанду се деци приближава улога саобраћајне
полиције и дели пропагандни материјал за едукацију деце и на адекватан начин се врши
едукација најмлађих.
3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
У раду је презентована сарадња са органима локалне самоуправе и осталим субјектима
безбедности саобраћаја ради што ефективнијег и ефикаснијег испуњавања улоге саобраћајне
полиције као партнера граћанима у локалној заједници.
Ступањем на снагу новог закона о основама безбедности саобраћаја дат је правни оквир за
унапређење функционисања система безбедности, а велика предност града Новог Сада је
постојање стручне базе у Факултету техничких наука – Саобраћајни одсек, односно Департману
за саобраћај чији би се стручни потенцијал могао искористити за значајно побољшање
безбедности на нивоу локалне заједнице.
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У наредном периоду требало би усмерити активности на боље функционисање Савета за
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији града Новог Сада,
односно на ефективнијој и ефикаснијој вертикалној и хоризонталној координацији ради
отклањања застоја у раду и довршавању започетих пројеката, као и анализи и евалуацији
учињеног у протеклом периоду и предлогу даљих активности.
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ANALIZA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU CJB DOBOJ

mr Bojan MARIĆ52, Jovica ŽIGIĆ53, dr Tihomir ĐURIĆ54

Rezime: Mapiranje rizika u saobraćaju je jedan od najefikasnijih načina prikazivanja stanja bezbjednosti
saobraćaja na određenom prostoru. U ovom radu prikazani su rezultati, tj. poređenje ponderisanog javnog i
saobraćajnog rizika za prvih osam mjeseci u prethodne tri godine na području centra javne bezbjednosti Doboj.
Za razliku od ukupnih rezultata za pojedinačne CJB, u ovom slučaju konkretno za CJB Doboj, gdje je prikazano
da postoji tendencija konstantnog smanjivanja posledica saobraćajnih nezgoda, ako se pogledaju pojedinačni
rezultati po opštinama u nekim slučajevima je stvarna situacija drugačija. Rezultati ovog rada mogu doprinijeti
upravo tome da se izvrši poređenje između pojedinih opština, još poboljša rad na podizanju nivoa bezbjednosti
saobraćaja u svim lokalnim zajednicama i posebno usmjere određene mjere djelovanja prema onim opštinama
kod kojih je izražen problem bezbjednosti saobraćaja.
Ključne riječi: bezbjednost, rizik, trend, opština.

1. UVOD
Danas širom svijeta godišnje u drumskom saobraćaju život izgubi približno 1,3 miliona ljudi, a njih
između 30-50 miliona bude povrijeđeno. Saobraćaj kao legalna djelatnost odnese više života nego
sve nelegalne djelatnosti zajedno. Ove činjenice govore da je bezbjednost saobraćaja globalni
problem i kao takav on je prepoznat od strane Ujedinjenih Nacija. Naime, na generalnoj skupštini UN
2010. godine usvojena je Rezolucija 64/255 kojom je period od 2011-2020 god. proglašen Dekadom
akcija u bezbjednosti saobraćaja. Globalnim planom koji je uradila Svjetska zdravstvena organizacija
isplanirano je djelovanje na svim nivoima i utvrđena odgovornost svih subjekata odgovornih za
bezbjednost saobraćaja. Ključ uspjeha bi trebalo da bude lokalna zajednica, tj. djelovanje na nivou
lokalnih zajednica, a samim tim dao bi se veliki doprinos poboljšanju bezbjednosti saobraćaja na
globalnom nivou. Da bi se bilo šta preduzelo na poboljšanju bezbjednosti saobraćaja, potrebno je
prvo kvalitetno utvrditi trenutno stanje, kako bi se prepoznao problem, tj. segment u kom je
potrebno djelovati. Sljedeći korak je definisati realne ciljeve, tj željeno stanje i konačno preduzeti
konkretne upravljačke mjere kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi. Shodno tome, u ovom radu dat je
jedan od načina prikazivanja stanja bezbjednosti saobraćaja na nekom području.
U tu svrhu Mapiranje rizika u saobraćaju je jedan od najefikasnijih načina prikazivanja stanja
bezbjednosti saobraćaja. U radu su prikazani rezultati, tj. poređenje ponderisanog javnog i
saobraćajnog rizika za prvih osam mjeseci u prethodne tri godine na području centra javne
bezbjednosti Doboj. Za razliku od ukupnih rezultata za pojedinačne CJB, u ovom slučaju konkretno za
CJB Doboj, gdje je prikazano da postoji tendencija konstantnog smanjivanja posledica saobraćajnih
nezgoda, ako se pogledaju pojedinačni rezultati po opštinama u nekim slučajevima je stvarna
situacija drugačija.
2. METOD I CILJ ISTRAŽIVANJA
2.1. Predmet i cilj istraživanja
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Predmet istraživanja u radu je prostorna analiza saobraćajnih nezgoda na osnovu relativnih
pokazatelja bezbjednosti saobraćaja (ponderisani javni i saobraćajni rizik) po opštinama Centra javne
bezbjednosti Doboj u Republici Srpskoj. Cilj rada je bolje sagledavanje nivoa bezbjednosti sabraćaja
na lokalnom nivou, a sve u cilju podsticanja lokalnih zajednica, opštinskih uprava da kao donosioci
odluka na teritoriji kojom upravljaju učine sve što je u njihovoj moći i doprinesu smanjenju broja
žrtava u saobraćajnim nezgodama. U radu su prikazani rezultati za prvih osam mjeseci tokom
prethodne tri godine na području CJB Doboj.
2.2. Metod
Rezultati istraživanja dobijeni su metodom analize saobraćajnih nezgoda. Za analizu su korišteni
službeni podaci o saobraćajnim nezgodama (saobraćajne nezgode sa poginulim, teško povrijeđenim i
lakše povrijeđenim licima) Ministarstva unutrašnjih poslova RS. Kako bi se što preciznije odredio i
prikazao nivo bezbjednosti po pojedinim opštinama, sve saobraćajne nezgode su svedene na
saobraćajne nezgode sa lakšim tjelesnim povredama. Drugim riječima korišteni su ponderi 1, 13 i 99
preporučeni od strane Britanskog ministarstva za transport55. Ponderisanje je vršeno na sljedeći
način:

PBSN  1 * LTP  13 * TTP  99 * POG
Na ovaj način dobijeni ponderisani broj saobraćajnih nezgoda korišten je za izračunavanje Javnog
(JPBN) i Saobraćajnog rizika (SPBN) na osnovu ponderisanog broja saobraćajnih nezgoda.

JPBN 

PBN
*10000
Broj stanovnika

SPBN 

PBN
*1000
Broj reg. vozila

Dobijeni podaci za prvih osam mjeseci u prethodne tri godine obrađeni su metodom direktne i
uporedne statističke analize, a grafički su prikazani najvažniji rezultati. U istraživanju su bila prisutna
određena ograničenja, a koja se prije svega odnose na podatke o broju stanovnika po opštinama.
Kao što je poznato u Bosni i Hercegovini popis stanovništva nije vršen od 1991. godine, stoga su u
radu korišteni podaci o procijenjenom broju stanovnika za navedene opštine56.
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Vrijednosti pondera su objavljene od strane Britanskog ministarstva za transport, a nakon toga su se našle i
u
publikaciji PIARC 2008. ROAD SAFETY MANUAL, RECOMENDATIONS FROM THE ROAD WORLD
ASSOCIATION, Chapter 7 (Priority ranking).
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prvih 8 mjeseci 2011.

prvih 8 mjeseci 2013.

prvih 8 mjeseci 2012.

prvih 8 mjeseci 2011.

prvih 8 mjeseci 2013.

prvih 8 mjeseci 2012.

prvih 8 mjeseci 2011.

prvih 8 mjeseci 2013.

prvih 8 mjeseci 2012.
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3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA
Analizom podataka o ukupnom broju saobraćajnih nezgoda na području centra javne bezbjednosti
Doboj, sračunati su JPBN i SPBN. Tendencija JPBN i SPBN za prvih osam mjeseci u prethodne tri
godine prikazana je na slici 1.
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Grafikon 1. Tendencija rizika u CJB Doboj

Prema tome kada se posmatraju saobraćajne nezgode tokom prvih osam mjeseci u prethodne tri
godine, jasno je da na području CJB Doboj postoji pozitivan trend opadanja JPBN i SPBN. Samim tim
ovi pokazatelji ukazuju na smanjenje ukupnih troškova kada su u pitanju saobraćajne nezgode i
njihove posledice. Međutim, da li je došlo do smanjenja negativnih posledica saobraćajnih nezgoda,
a ujedno i troškova u svim lokalnim zajednicama koje pripadaju CJB Doboj?
Za razliku od prethodnog grafika gdje je analiziran ukupan broj saobraćajnih nezgoda na području CJB
Doboj (slika 1.), na sljedećem grafiku prikazani su rezultati dobijeni analizom JPBN i SPBN respektivno
po opštinama koje obuhvata Centar javne bezbjednosti Doboj (slika 2. i slika 3.).
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Grafikon 2. Tendencija JPBN po opštinama u CJB Doboj
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Grafikon 3. Tendencija SPBN po opštinama u CJB Doboj

Kada se pogledaju rezultati prikazani na prethodna dva grafika, može se uočiti da ipak postoje razlike
među opštinama po pitanju nivoa bezbjednosti saobraćaja. Za razliku od trenda opadanja ukupnih
štetnih posledica saobraćajnih nezgoda tokom poslednje tri godine na nivou CJB Doboj, situacija po
opštinama koje pripadaju ovom centru je malo drugačija. Pozitivan trend (JPBN i SPBN) tokom prvih
osam mjeseci za period od tri prethodne godine zabilježen je jedino u opštinama Teslić i Petrovo.
Kada je u pitanju Javni rizik (JPBN) u prethodnih osam mjeseci u 2013. godini, prve četiri opštine sa
najvećim JPBN su Modriča (166.5), Doboj (159.7), Pelagićevo - Donji Žabar (140.2) i Derventa (115.8).
Gledajući saobraćajni rizik (SPBN) po opštinama, redoslijed opština sa najvećim rizikom je sledeći:
Pelagićevo i Donji Žabar (105.5), Doboj (74.9), Derventa (68.1), Modriča - Vukosavlje (67), Šamac
(59.6).
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4. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Rezultati ovog rada pokazali su da postoji pozitivan trend poboljšanja bezbjednosti saobraćaja na
području Centra javne bezbjednosti Doboj tokom prvih osam mjeseci, u odnosu isti period u
prethodne dvije godine. Za razliku od rezultata na nivou CJB Doboj, rezultati po opštinama koje
obuhvata ovaj centar se razlikuju od opštine do opštine. U pojedinim opštinama uspostavljen je trend
smanjenja negativnih posledica saobraćajnih nezgoda, dok u nekim to nije slučaj. Ovakav način
prikazivanja stanja bezbjednosti saobraćaja na određenom području, je dobar pokazatelj kako i u
kojim lokalnim zajednicama se radi na poboljšanju bezbjednosti saobraćaja. Ukoliko bi se analize
ovog tipa radile povremeno u toku godine (npr. tri puta godišnje) moglo bi se već tokom godine
djelovati, tj. preduzeti određene mjere u onim lokalnim zajednicama gdje je uočen problem i na taj
način približiti stanje bezbjednosti saobraćaja u njima trendu lokalnih zajednica sa najboljim učinkom.
Ujedno bi na ovaj način svaka lokalna zajednica dala svoj doprinos poboljšanju bezbjednosti
saobraćaja na nivou Centra javne bezbjednosti.
LITERATURA
[1] Podaci o broju i strukturi saobraćajnih nezgoda iz CIS-a Ministarstva unutrašnjih poslova RS.
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INTELIGENTNI TRANSPORTNI SISTEMI U AUTOMOBILIMA U FUNKCIJI
BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA,
STUDIJA PRIMERA: BROD, REPUBLIKA SRPSKA
INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS IN A CAR IN TRAFFIC SAFETY, CASE
STUDY: BROD, REPUBLIC OF SRPSKA
MSc Milan TEŠIĆ, dis57
MSc Suzana MILADIĆ, dis58
Milorad PLAVŠIĆ, ...59
Kratak sadržaj: U svetu ekspanzije i primene informacionih tehnologija, inteligentni transportni sistemi
se sve češće koriste u svim vidovima transporta. Ovi sistemi su našli široku primenu u drumskom
saobraćaju (aktivna i pasivna bezbednost vozila, automatsko praćenje vozila, naplata putarina, ...). Zbog
prosečne starosti voznog parka Republike Srpske (18,4 godine)60, stepen zastupljenosti ovih sistema je na
veoma niskom nivou. Ovakvo poražavajuće stanje u ovom segmentu drumskog saobraćaja se postepeno
koriguje, omogućenim uvozom isključivo vozila koje ispunjavaju ECE direktive prema Sporazumu iz '58.
Naime, navedeni pravilnici se prvenstveno odnose na aktivnu i pasivnu bezbednost na vozilima, zaštitu
okoline, opšte uslove bezbednosti vozila (zaštita od neovlaštene upotrebe, snaga pogonskog agregata,
brzinomjer, i sl.). U radu je prikazano istraživanje koje je sprovedeno na područiju opštine Brod,
Republika Srpska, a u vezi zastupljenosti informacionih transportnih sistema u vozilima. Istraživanje je
obuhvatilo 500 vozila. Vršeno je na stanici tehničkog pregleda u periodu od maja do oktobra 2012. godine.
Rezultati istraživanja su pokazali da su vozila najviše opremljenja sigurnosnim pojasevima (93%), ABSsistemom (49%), zračnim jastucima (41%) itd.
Ključne reči: Informacioni transportni sistemi, aktivna i pasivna bezbednost saobraćaja
Abstract: Worldwide expansion and implementation of information technology, intelligent transport
systems are increasingly being used in all types of transport. These systems have found wide applications
in road transport (both active and passive vehicles safety, automatic vehicle tracking, tolls,...). Because the
average age of the fleet Republic of Srpska (18.4 years), the level of representation of these systems at a
very low level. This discouraging situation in this segment of road traffic is gradually corrected, enabled by
importing only vehicles that meet ECE directives under the Agreement of '58. Specifically, these
regulations are primarily related to active and passive safety of vehicles, environmental protection,
general conditions of security vehicles (protection from unauthorized use, the power drive unit, speed,
etc.). This paper presents research results at municipality of Brod, Republic of Srpska, regarding the
representation of information transport systems in vehicles. The study included 500 vehicles. Was carried
out at the station technical inspection in the period from May to October 2012th year. The results showed
that the vehicles are equipped with the highest safety belts (93%), the ABS system (49%), air bags (41%),
etc.
Key words: Intelligent transportation systems, active and passive vehicles safety
1. UVOD
Zadnje četiri decenije obeležio je nagli porast broja i složenosti elektroničkih sistema u automobilima.
Učešće elektronike u današnjim automobilima čini čak 25% ukupne proizvodne cene. Analitičari
procenjuju da je više od 80% inovacija u automobilskoj industriji zasnovano na elektroničkim sistemima.
Kao što LAN-om možemo povezivati računala tako kontrolne mreže povezuju elektroničku opremu u
Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija, e-mail: milan.te.sicm@gmail.com
Saobraćajni fakultet, Doboj, R. Srpska, e-mail: miladics@hotmail.com
59 ........................
60 Podacima stručnog tela za nadzor rada stanica za tehnički pregled vozila- Audiotex D.O.O.
B.Luka
57
58
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vozilu. Tim mrežama se izmenjuju podaci izmedju raznih elektroničkih sistema i aplikacija koje se u njima
nalaze.
Međutim, za sistemsko istraživanje bezbednosti saobraćaja najvažnije je dobro razumevanje složenih
interkacija između čoveka, vozila i puta (saobraćajnice, odnosno okoline). Interakcije čovek-vozilo-put
(okolina) vrlo su važne kako za bezbednost i upravljanje saobraćajem tako i za dizajniranje saobraćajnica.
Ugrožavanje bezbednosti saobraćaja i pojava saobraćajnih nezgoda sledi iz pogrešnog ponašanja učesnika
odnosno podsistema saobraćaja kao kompleksnog sociotehničkog sistema. Proučavanje ponašanja vozila i
vozača na putu moguće je temeljiti na polaznom modelu: "vozač-vozilo-okolina".
Spajajući ideje informacionih tehnologija sa načinom upravljanja bezbednošću saobraćaja stvaraju se
informacioni transportni sistemi koji služe za interakciju između izvršnih elemenata na automobilu
(senzori, mehanički elementi, skolopovi, ...) i glavne upravljačke jedinice (Central Processing Unit), koja
reguliše odnosno koriguje greške nastale po raznim osnovama tokom kretanja vozila.
2. INFORMACIONI TRANSPORTI SISTEMI
Pojam inteligentni transportni sistemi predstavlja sistem mera i tehnologija na nacionalnom nivou čiji cilj
je povećanje nivoa bezbednosti saobraćaja, efikasnije odvijanje saobraćaja sa manje zastoja i sniženi nivo
zagađenja životne sredine (Nikolić, N. 2012). Primena ITS aplikacija, koje su sastavni deo vozila i
transportne infrastrukture, u najvećem broju slučajeva treba da pomogne vozaču u toku vožnje i da
smanje rizik od nastajanja saobraćajne nezgode. Ovi sistemi, najčešće se primenjuju kao preventiva
nastajanju saobraćajnih nezgoda, ali se koriste i pri ublažavanju posledica saobraćajnih nezgoda.
Po mestu na kojem se informacije prenose korisnicima razlikujemo(Nikolić, N. 2012):
 Inteligentna transportna sredstva,
 Inteligentne saobraćajnice.
Funkcije inteligentnog transportnog sredstva u cilju sprečavanja saobraćajnih nezgoda pomažu vozaču da
izbegne ili predupredi nezgodu upotrebom sistema koji se nalaze u vozilu i koji procenjuju prirodu ili
značaj pretnje, uzimajući u obzir stanje vozača. Cilj ovih funkcija je da pomognu vozaču, menjajući njegovo
ponašanje u nekim situacijama. U zavisnosti od značaja i blizine pretnje sistem će vozača: informisati o
opasnosti što ranije, upozoriti ga ako vozač nije pravovremeno reagovao i aktivno pomoći ili samostalno
reagovati u cilju izbegavanja saobraćajne nezgode. Dopunske funkcije ITS-a pomažu vozaču da se kreće
bezbednom brzinom, drži bezbedno rastojanje, vozi u istoj saobraćajnoj traci, ne započinje preticanje u
kritičnoj situaciji i izbegne sudare sa ranjivim učesnicima u saobraćaju. Inteligentne saobraćajnice
predstavljaju sisteme koji su deo opreme na putevima i služe za povećanje nivoa bezbednosti saobraćaja i
poboljšanje efikasnosti saobraćajnog sistema. U zavisnosti od uloge u sistemu razlikujemo nekoliko tipova
ITS zasnovanih na infrastrukturi: sistemi za upravljanje saobraćajem na putevima, sistemi za kontrolu
saobraćaja, sistemi za informisanje putnika, sistemi za upravljanje saobraćajem na raskrsnicama, sistemi
za zaštitu pešaka, ...
S obzirom da ITS- i pomažu u otklanjanju negativnih uticanjih faktora na bezbednost vozila i putnika,
njihovo dejstvo se može posmatrati kroz dva glavna segmenta bezbednosti vozila, a to su:
a) aktivana bezbednost i
b) pasivna bezbednost.
pri čemu svaki od ovih segmenata ima dosta uticajnih faktora, koje je najčešće teško sve pobrojati.
Primena ITS-a u aktivnoj i pasivnoj bezbednosti vozila je širokog spektra i pokriva skoro sve segmente.
2.1. Aktivna bezbednost vozila
Aspekt aktivne bezbednost sa aspekta vozila obuhvata pre svega preventivne mere, koje konstruktor
vozila mora da obuhvati još u fazi projektovanja vozila, a koji se odnose na sistem vozač – vozilo - put,
kako ne bi došlo do konfliktnih situacija. Mere koje spadaju u ovu grupu su:
 nalaženje mogućnosti za blagovremeno uočavanje i reagovanje u odnosu na ostale učesnike u
saobraćaju (pešaci i ostala vozila) i ograničenju informacija koje vozač prima, sve sa aspekta
otklanjanja mogućnosti za saobraćajne nezgode,
 mere u odnosu na vozilo, koje se odnose u otklanjanju mogućih konfliktnih situacija, kao što su:
a) efikasnost i pouzdanost kočionog i upravljačkog sistema vozila,
b) smanjivanje i otklanjanje neodgovarajućih uslova u vozilu (komfor vožnje, buka, oscilacije,
provetravanje i klimatizacija, ne odgovarajući raspored komandi i ergonomski faktori).
Pored gore navedenih mera, koje se odnose na zadatke konstruktora, u aktivnu bezbednost saobraćaja,
spadaju i zadaci društva - pre svega na infrastrukturu saobraćaja, policije i stručnih službi, a koje se
odnose na blagovremeno proučavanje prohodnosti puteva i projektovanju novih i bezbednih
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saobraćajnica, otklanjanja zagušenja u saobraćaju, postavljanje branika na opasnim deonicama,
rekonstrukcija "crnih tačaka", kao i stalno usavršavanje pravne i respektivne regulative. Dakle, sa aspekta
vozila, osnovni elementi aktivne bezbednosti su:
 bezbednost vožnje (mogućnost blagovremenog i pouzdanog upravljanja i kočenja, ubrzanja i
sličnog),
 uslovna bezbednost (komfor vožnje: udobnost i ergonomija sedišta, buka i oscilacije vozila,
provetravanje i klimatizacija),
 bezbednost upravljanja i rukovanja (pouzdanost sistema: točkovi, kočnice i upravljački sistem),
 blagovremenost opažanja, pod kojom se može da se svrsta oprema za signalizaciju i osvetljavanje,
vidljivost kroz vozačko staklo (odmrazavaje, sušenje i brisanje vetrobrana, akustički signali za
upozorenje i alarm).
2.2. Pasivna bezbednost vozila
Pod elementima pasivne bezbednosti svrstavaju se brojni faktori i mere koji se sprovode još u fazi
projektovanja vozila, a osnovni funkcija im je:
 Smanjivanje posledica povreda putnika i vozača u slučaju saobraćajne nezgode. Ovaj zadatak
obuhvata pre svega pravilno oblikovanje i dimenzionisanje prednjih i zadnjih branika, kao i
deformacionih zona vozila, kako bi mogućnost apsorbovanja energije sudara bila veća. Takođe,
pravilno oblikovanje, jačina, dimenzije i funkcionalnost prostora putnika, neophodni su uslovi za
preživaljavanje posle udesa.
 Smanjivanje posledica povreda ostalih učesnika u saobraćaju uključujući i pešake. Ovaj zadatak se
rešava pravilnim oblikovanjem spoljne površine vozila, pre svega naletne (prednji deo vozila, oblik,
visina i elastičnost branika), kako bi deformacioni rad i deformacione zone minimizirale povrede
pešaka.
3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
3.1. Mesto i vreme istraživanja
Istraživanje je vršeno na područiju opštine Brod, Republika Srpska odnosno na stanici za tehnički pregled
vozila. Ista je opremljena opremom za tehnički pregled vozila svih kategorija (M, N, O, L i T kategorije61).
Istraživanje je vršeno u periodu od maja do oktobra 2012. godine, svakim radnim danom od 08 do 15 h.
3.2. Metod
Terensko istraživanje se sastojalo iz opažanja vozila koja su pristupala tehničkom pregledu vozila. Za
opažanje je korišćen poseban brojački listić (tipa check liste). Na brojačkom listiću se nalazili podaci o
vozilu (vrsta, marka i tip vozila, godina proizvodnje) i lista savremenih tehnologija odnosno ITS62-a u
automobilu. Nakon terenskog istraživanja prikupljena obilježja su unešena i sređena u Excel tabelu.
4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Istraživanje je obuhvatilo 500 vozila različitih kategorija. U posmatranom uzorku, najbrojnija su putnička
vozila, kategorije M1 i M2 (87%), posle njih su teretna vozila, kategorije od N1 do N3 (11%), zatim
motocikli, kategorije od L1 do L6 i na kraju autobusi M3 kategorije, svega 0.40% (dijagram 1).

61

Klasifikacija vozila prema TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 1999;
Classification And Definition Of Power-Driven Vehicles And Trailers.
62
ITS- Informacioni transportni sistem
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Dijagram 1: Struktura uzorka

Metodom opažanja se došlo do sledećih rezultata po pitanju zastupljenosti savremenih tehnologija u
vozilima koja su bila predmet ovog istraživanja. Naime, posmatrano je ukupno 16 sistema koje
omogućavaju lakšu i bezbedniju upotrebu vozila, a to su:
1) Sistem za alarmiranje umornosti vozača,
2) Alkohol brave,
3) Inovacije automobilskih svetala,
4) ABS sistem protiv blokiranja točkova,
5) Sistem pomoći pri kočenju,
6) ASP sistem kontrole proklizavanja,
7) ESP sistem stabilnosti i upravljanja,
8) Sigurnosni pojas,
9) Vazdušni jastuci,
10) WIL koncept sedišta,
11) Tempomat i savremeni prenosni mehanizmi,
12) Sistem za vožnju po noći i u teškim uslovima,
13) Sistem koji sprečava sudare,
14) Sistem koji eliminiše problem „mrtvog ugla“,
15) Sistem koji reguliše neželjeno prestrojavanje,
16) Sistem koji radi sve ono što Vi ne stignete.
Na dijagramu 2. se lako uočava koji su sistemi najzastupljeniji na posmatranim vozilima. Sigurnosni pojas
ima 93% vozila, odmah za tim, sledi prisustvo ABS sistema (49%) i vazdušnih jastuka (41%). Pored ova tri
osnovna sistema, vozila najčešće poseduju ESP sistem (17%), ASP sistem (8%) i Tempomat (8%).
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Dijagram 2: Zastupljenost pojedinih ITS-a u vozilima
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% total, 13-zaštitni
pojas, 93%

Procenat zastupljenost ostalih sistema je skoro jednak i kreće se od 3 do 6 procenata. Što dovoljno govori,
da vozila pored osnovnih sistema imaju kompletan paket svih dodatnih sistema. Razlog tome jeste
shvatanje važnosti i mogućnosti koje nudi ITS u vozilima. Interesantno je zapaziti da vozila koja su
proizvedena posle 2009. godine poseduju kompletne pakete sistema. Odnosno ta se godina smatra
prelaznom godinom upotrebe i zastupljenosti ITS-a u automobilima.
5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Zbog recesije, brojne su zemlje koje nisu mogućnosti da finansiraju u velike infrastrukturne objekate ili su
obimne mere u bezbednosti saobraćaja veoma smanjene, neophodno je raspoložive resurse uložiti na
takav način da se postigne najbolji odnos koristi i ulaganja. Kao optimalno rešenje pojavljuje se ulaganje u
inteligentne transportne sisteme koji predstavlja spoj saobraćajnog inženjerstva i informacionih i
telekomunikacionih tehnologija i koji omogućava bolje iskorišćenje postojećih kapaciteta i bezbednije
odvijanje saobraćaja.
ITS aplikacije su sastavni deo vozila i transportne infrastrukture i u velikom broju slučajeva ostvaruju
komunikaciju između vozača, vozila i infrastrukture. Ovi sistemi, najčešće se primenjuju kao preventiva
nastajanju saobraćajnih nezgoda, ali se koriste i pri ublažavanju posledica saobraćajnih nezgoda.
Saobraćajne nezgode na putevima i drugim saobraćajnicama trebaju se sistemski proučavati tako da se
različitim načinima, merama i postupcima može delovati na smanjenje njihova broja i njihovih posledica.
U razvijenim zemljama učestalost i posledice saobraćajnih nezgoda su takve da je to jedan od najjačih
pokretača za uvođenje ITS-a.
Zastupljenost ITS-a na području opštine Brod, ali i cele Republike Srpske nije na zadovoljavajućem nivou.
U prilog poboljšanju ovakvog stanja jeste odobren uvoz vozila koje ispunjavaju određene direktive. Pored
toga, ukinuti su dodatni troškovi carinjenja vozila, koji u velikoj meri omogućavaju brojniji uvoz vozila
koja su bezbednija i efikasnija u vožnji. Rezultati ovih preventivnih mera su dugoročni. Međutim, da bi se
krenulo i sistemsko upravljanje bezbednošću saobraćaja, neophodno je raditi na unapređenju svih
segmenata bezbednosti saobraćaja (koordinacija sa nacionalnim telima, bezbednija saobraćajna
infrastruktura, ponašanje učesnika u saobraćaju, nega nakon saobraćajne nezgode, i sl.).
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ANALIZA BRZINA VOZILA NA GRADSKOJ MREŽI GRADA BANJA LUKA
Marko Kovačević, student, Saobraćajni fakultet Doboj,
REZIME: Brzina je jedno od najznačajnijih obilježja koje utiče na bezbjednost saobraćaja. Veliki broj
vozača vozi neprilagođenom brzinom u naseljenim mjestima, zato je uspješno upravljanje brzinama u
naseljenim mjestima od velikog značaja za smanjivanje broja saobraćajnih nezgoda. U ovom radu
prikazani su rezultati istraživanja brzina u Gradu Banja Luka koje je obuhvatilo anonimno mjerenje
brzine kretanja vozila koje je proveo Auto-moto savez Republlike Srpske i anketiranje vozača.
Anketirano je 95 vozača motornih vozila na teritoriji grada. Anketno istraživanje obuhvata veliki broj
tema, ali su u radu prikazani rezultati koji se odnose na prekoračenje brzine, znanje vozača i mišljenje
o mjerama za smanjenje brzine.
KLJUČNE RIJEČI: BRZINA, BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA, VOZAČI
1. UVOD
Brzina predstavlja suštinski problem bezbjednosti saobraćaja, ustvari brzina kretanja vozila povezana
je sa svim posljedicama saobraćajnih nezgoda. Ograničenje brzine daje vozaču informaciju o sigurnoj
brzini za putovanje. Ponаšаnje posebno mnogih mlаdih ljudi koji upravljaju ovim vozilima može da
bude veoma opasno. Rаzlozi zа to su mnoštvo psiholoških, socioloških, edukativnih i ostalih aspekata,
želja za dokazivanjem, manjak životnog kao i iskustva u saobraćaju, loše procjene - precjenjivanje
vlastitih sposobnosti. Ali ovde se ne govori samo o mladima. U principu, nаročito muškаrci imаju
tendenciju dа se brzo vozi. Pri kretanju velikom brzinom, preglednost vožnje se smanjuje, manje
pažnje se posvećuje detaljima iz okruženja, biciklisti I pješaci se takođe teže uočavaju, što u velikoj
mjeri utiče na bezbjednost saobraćaja. U gradskim ulicama prostor je ograničen, tako da je
neophodno brzinu prilagoditi postojećim uslovima. Vozači trebaju biti pripremljeni da se zaustave u
bilo kom trenutku ili da iznenada smanje brzinu. Pri manjim brzinama efikasnije se analiziraju
situacije na putu I vozačima je lakše reagovati na pojavu tih situacija. Da bi se nešto promenilo bitan
je zajednički rad svih onih koji se bave saobraćajem. Podjednako su važne kako one represivne, tako i
preventivne mere. Postoji jasna veza između brzine na određenom putu i broja i težine saobraćajnih
nezgoda. Smanjenjem prekršaja ograničenja brzine direktno se utiče na nivo bezbednosti.
U 2012. godini na gradskom područiju grada Banja Luka, dogodila se 2.401 saobraćajna nezgoda, u
kojima je 16 osoba izgubilo živote, dok su 92 teško povrijeđene.
2. METODOLOGIJA
Predmet istraživanja: Brzine vozila na gradskoj mreži grada Banjaluka i mišljenja vozača o visinama
propisanih represivnih mjera, razlozima za prekoračenje brzine i prijedlozima mjera.
Cilj istraživanja: Utvrđivanje procenta nepoštovanja propisane brzine u gradu Banjaluka i analiziranje
dobijenog stanja.
Metod rada: Prilikom istraživanja svaka od metoda ima svoje prednosti i nedostatke. Kombinacijom
metoda do izražaja dolaze prednosti svake od metoda i povećava se pouzdanost istraživanja. Za ovo
istraživanje korišten je metod anonimnog snimanja i metod ankete.
2.1 Metod anonimnog snimanja
Ovom metodom analizirano je koliko vozača poštuje, odnosno ne poštuje propisanu brzinu.
Anonimno sminanje je vršio Auto-moto savez Republike Srpske na šest lokacija u Gradu Banja Luka u
periodu od 18.7.2013. - 23.7.2013., u vremenskom periodu od 9 do 22h na šest lokacija i to u
ulicama:
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Kralja Petra I Karađorđevića;
Bulevar Srpske vojske;
Krajiških brigada;
Karađorđeva;
Omladinska;
Olimpijskih pobjednika:

Snimanje je vršeno sa mobilnim radarskim uređajem. Radar evidentira datum, vrijeme i brzinu kojom
se kretalo vozilo. Ukupan uzorak iznosi 3040 vozila. Radar snima brzine kretanja vozila, pješaka i
biciklista.Iz tog razloga brzine vozila koje su manje od 20 km/h su odstranjivane. Za potrebe analize
pripremljena je baza podataka, a za obradu podataka korišćen je Microsoft Excel.
2.2 Metod ankete
Veličina uzroka anketiranih vozača iznosi 95, anketiranje je sprovedeno po gradu Banja Luka.Većinu
anketiranih čine muškarci 71% dok, žene čine 29%.Prosječna starost ispitanika je 34 godine.
3. REZULTATI DOBIJENI ANONIMNIM SNIMANJEM BRZINA
 Rezultati dobijeni u ulici Kralja Petra I Karađorđevića
Mjerene su brzine vozila koja su se kretala iz centra grada, u periodu od 19 do 21h.
Series1, Brzine do
50km /h, 48.52%

Procentualna raspodjela brzina

Series1,
Series1,
Prekoračenje brzine
Prekoračenje brzine
do 10 km/h, 27.56%
Series1,
od 10 do 20 km/h,
Series1,
Prekoračenje brzine Series1,
17.08%
Prekoračenje brzine
Prekoračenje brzine
od 20 do 30 km/h,
od 30 do 50 km/h,preko 50 km/h,
5.69%
1.14%
0.00%

Grafikon1.Procentualna raspodjela brzina
Od ukupnog broj vozila koji iznosio je 439, ustanovljeno je da najveći procenat vozača 48,52%
vozi propisanom brzinom,odnosno brzinom do 50 km/h. Prekoračenje brzine do 10 km/h imalo je
27,56% učesnika u saobraćaju, zatim prekoračenje brzine od 10-20 km/h imalo je 17,08% učesnika.
Prekoračenje brzine od 20-30 km/h imalo je 5,69% učesnika, i evidentirano je da 1,14% vozača imalo
prekoračenje brzine od 20-30 km/h.
Series1,
Series1,
Prosječna brzina vozila po satima
Prosječna
Prosječna
brzina…
brzina…

Grafikon 2.Prosječna brzina vozila po satima
Evidentirana minimalna brzina vozila iznosi 20 km/h, i maksimalna brzina iznosi 99km/h.
Prosječna brzina u prvom satu iznosi 53 km/h,a u drugom satu 49 km/h,što znači da je u prvom satu
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snimanja evidentirana veća prosječna brzina. Prosječna brzina iznosi 51,85 km/h , što znači da je veća
od propisane.
Series1,

Series1,

je u…

je u…

Prekoračenje
satima
Prekoračen brzina vozila po
Prekoračen

Grafikon 3. Prekoračenje brzine vozila po satima
Prekoračenje brzine vozila u prvom satu imalo je 57,09% , a u drugom satu 40,67% učesnika
,što znači da je veće prekoračenje brzine učinjeno od 19 do 20h nego od 20 do 21h. Na osnovu
podataka o prekoračenjima iz prvog i drugog sata dolazimo do procenta nepoštovanja propisane
brzine i on iznosi 51,48%.
 Rezultati dobijeni u ulici Bulevar Srpske vojske
Mjerene su brzine vozila koja su se kretala iz centra, u periodu od 9 do 11h.
Series1, Brzine do
50 km/h, 85.85%

Procentualna raspodjela brzina

Series1,
Series1,
Series1,
Series1,
Series1,
Prekoračenje
Prekoračenje
Prekoračenje Prekoračenje Prekoračenje
brzine do 10 km/h,
brzine od 10 do 20
brzine od 20 do 30brzine 30 do 50 brzine preko 50
11.22%
km/h, 2.44%
km/h, 0.49%
km/h, 0.00%
km/h, 0.00%

Grafikon 4. Procentualna raspodjela brzina
Od ukupnog broj vozila koji iznosio je 205, ustanovljeno je da najveći procenat vozača
(85,85%) vozi propisanom brzinom,odnosno brzinom do 50 km/h. Prekoračenje brzine do 10 km/h
imalo je 11,22% učesnika u saobraćaju, zatim prekoračenje brzine od 10-20 km/h imalo je 2,44%
učesnika. Prekoračenje brzine od 20-30 km/h imalo je 0,49% učesnika, dok prekoračenja preko
30km/h nisu zabilježena.
Series1,
Series1,
Prosječna brzina vozila po satima
Prosječna
Prosječna
brzina
brzina
vozila u…
vozila u…

Grafikon 5.Prosječna brzina vozila po satima
Evidentirana je minimalna brzinina vozila iznosila je 24 km/h, i maksimalna brzina koja iznosi
76km/h. Prosječna brzina u prvom satu iznosila je 41 km/h, a u drugom 41 km/h, što znači da su
prosječne brzine u oba sata jednake. Prosječna brzina iznosi 41 km/h i manja je od propisane.
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Series1,
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brzine vozila
po satima,…

brzine vozila
po satima,…

Prekoračenje
satima
Prekoračenje brzine vozila po
Prekoračenje

Grafikon 6. Prekoračenje brzine vozila po satima
Prekoračenje brzine vozila u prvom satu imalo je 16,04% , a u drugom satu 12,12% učesnika,
što znači da je veće prekoračenje brzine učinjeno od 9 do 10h nego od 10 do 11h. Na osnovu
podataka o prekoračenjima iz prvog i drugog sata dolazimo do procenta nepoštovanja propisane
brzine i on iznosi 14,15%.
 Rezultati dobijeni u ulici Krajiških brigada
Mjerene su brzine vozila koja su se kretala iz pravca Klašnica, u periodu od 13 do 15h.
Series1, Brzine do
50 km/h, 41.27%

Procentualna raspodjela brzina

Series1,
Series1,
Prekoračenje brzine
Prekoračenje
brzine
do 10 km/h, 28.79%
od 10 do 20 km/h,
Series1,
20.13%
Prekoračenje brzine

Series1,
Series1,
od 20 do 30 km/h,
Prekoračenje brzine
Prekoračenje brzine
7.64%
od 30 do 50 km/h,preko 50 km/h,
2.17%
0.00%

Grafikon7.Procentualna raspodjela brzina
Od ukupnog broj vozila koji iznosio je 785, ustanovljeno je da najveći procenat vozača
(41,27%) vozi propisanom brzinom,odnosno brzinom do 50 km/h. Prekoračenje brzine do 10 km/h
imalo je 28,79% učesnika u saobraćaju, zatim prekoračenje brzine od 10-20 km/h imalo je 20,13%
učesnika. Prekoračenje brzine od 20-30 km/h imalo je 7,64% učesnika, i evidentirano je da 2,17%
vozača imalo prekoračenje brzine od 30-50 km/h.
Series1,
Prosječna brzina po satima
Prosječna
Series1,
brzina
Prosječna
vozila u…
brzina
vozila u…

Grafikon 8.Prosječna brzina vozila po satima
Evidentirana je minimalna brzinina vozila iznosila je 20 km/h, i maksimalna brzina koja iznosi
92km/h. Prosječna brzina u prvom satu iznosila je 53 km/h, a u drugom 55 km/h, što znači da je
prosječna brzina u drugom satu veća. Prosječna brzina u oba sata iznosi 53,65 km/h i veća je od
propisane.
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Grafikon 9. Prekoračenje brzine vozila po satima
Prekoračenje brzine vozila u prvom satu imalo je 55,69% , a u drugom satu 61,94% učesnika,
što znači da je veće prekoračenje brzine učinjeno od 14 do 15h nego od 13 do 14h. Na osnovu
podataka o prekoračenjima iz prvog i drugog sata dolazimo do procenta nepoštovanja propisane
brzine i on iznosi 58,73%.
 Rezultati dobijeni u ulici Karađorđeva
Mjerene su brzine vozila koja su se kretala iz pravca centra grada, u periodu od 9 do 11h.
Series1, Brzine do
50 km/h, 93.93%

Procentualna raspodjela brzina
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Grafikon10.Procentualna raspodjela brzina
Od ukupnog broj vozila koji iznosio je 675, ustanovljeno je da najveći procenat vozača
(93,93%) vozi propisanom brzinom,odnosno brzinom do 50 km/h. Prekoračenje brzine do 10 km/h
imalo je 5,78% učesnika u saobraćaju, zatim prekoračenje brzine od 10-20 km/h imalo je 0,30%
učesnika.Prekoračenje brzine preko 20 km/h nije zabilježeno.
Series1,

Prosječna
Prosječna
brzina vozila po
brzina
Series1,
satima Prosječna
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Grafikon 11.Prosječna brzina vozila po satima
Evidentirana je minimalna brzinina vozila iznosila je 20 km/h, i maksimalna brzina koja iznosi
63km/h. Prosječna brzina u prvom satu iznosila je 39 km/h, a u drugom 37 km/h, što znači da je
prosječna brzina u prvom satu veća. Prosječna brzina u oba sata iznosi 37,95 km/h i manja je od
propisane.
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Grafikon 12. Prekoračenje brzine vozila po satima
Prekoračenje brzine vozila u prvom satu imalo je 7,67% , a u drugom satu 4,7% učesnika, što
znači da je veće prekoračenje brzine učinjeno od 9 do 10h nego od 10 do 11h. Na osnovu
podataka o prekoračenjima iz prvog i drugog sata dolazimo do procenta nepoštovanja
propisane brzine i on iznosi 6,07%.
 Rezultati dobijeni u ulici Omladinska
Mjerene su brzine vozila koja su se kretala iz pravca Mrkonjić grad, u periodu od 13 do 15h.
Series1, Brzine do
50 km/h, 67.15%

Procentualna raspodjela brzina
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Grafikon13.Procentualna raspodjela brzina
Od ukupnog broj vozila koji iznosio je 615, ustanovljeno je da najveći procenat vozača
(67,15%) vozi propisanom brzinom,odnosno brzinom do 50 km/h. Prekoračenje brzine do 10 km/h
imalo je 25,69% učesnika u saobraćaju, zatim prekoračenje brzine od 10-20 km/h imalo je 5,85%
učesnika. Prekoračenje brzine od 20-30 km/h imalo je 0,81% učesnika, i evidentirano je da 0,49%
vozača imalo prekoračenje brzine od 30-50 km/h.
Series1,
Series1,
Prosječna brzina vozila po satima
Prosječna
Prosječna
brzina vozila
brzina vozila
u prvom
u drugom
satu, 47
satu, 47

Grafikon 14.Prosječna brzina vozila po satima
Evidentirana je minimalna brzinina vozila iznosila je 25 km/h, i maksimalna brzina koja iznosi
95km/h. Prosječna brzina u prvom satu iznosila je 47 km/h, a u drugom 47 km/h, što znači da su
prosječne brzine u prvom i drugom satu jednake. Prosječna brzina u oba sata iznosi 47 km/h i manja
je od propisane.
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Grafikon 15. Prekoračenje brzine vozila po satima
Prekoračenje brzine vozila u prvom satu imalo je 32,66% , a u drugom satu 33,02% učesnika,
što znači da su prekoračenja brzine vozila po satima identične. Na osnovu podataka o prekoračenjima
iz prvog i drugog sata dolazimo do procenta nepoštovanja propisane brzine i on iznosi 32,85%.
 Rezultati dobijeni u ulici Olimpijskih pobjednika
Mjerene su brzine vozila koja su se kretala iz pravca Banjalučkog polja, u periodu od 20 do
22h.
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Grafikon16.Procentualna raspodjela brzina
Od ukupnog broj vozila koji iznosio je 339, ustanovljeno je da najveći procenat vozača
(87,91%) vozi propisanom brzinom,odnosno brzinom do 50 km/h. Prekoračenje brzine do 10 km/h
imalo je 8,85% učesnika u saobraćaju, zatim prekoračenje brzine od 10-20 km/h imalo je 2,36%
učesnika. Prekoračenje brzine od 20-30 km/h imalo je 0,59% učesnika, i evidentirano je da 0,29%
vozača imalo prekoračenje brzine preko 50 km/h, tj. prekoračenje propisane brzine vozila.
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Grafikon 17.Prosječna brzina vozila po satima
Evidentirana je minimalna brzinina vozila iznosila je 20 km/h, i maksimalna brzina koja iznosi
110km/h. Prosječna brzina u prvom satu iznosila je 40 km/h, a u drugom 42 km/h, što znači da su
prosječne brzine u prvom i drugom satu jednake. Prosječna brzina u oba sata iznosi 41,26 km/h i
manja je od propisane.
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Grafikon 18. Prekoračenje brzine vozila po satima
Prekoračenje brzine vozila u prvom satu imalo je 11,80% , a u drugom satu 12,36% učesnika,
što znači da su prekoračenja brzine vozila po satima identične. Na osnovu podataka o prekoračenjima
iz prvog i drugog sata dolazimo do procenta nepoštovanja propisane brzine i on iznosi 12,09%.
 Ukupni rezultati (svi ulica)
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Grafikon19.Procentualna raspodjela brzina
Od ukupnog broj vozila koji iznosio je 3040, ustanovljeno je da najveći procenat vozača
(67,11%) vozi propisanom brzinom,odnosno brzinom do 50 km/h. Prekoračenje brzine do 10 km/h
imalo je 19,64% učesnika u saobraćaju, zatim prekoračenje brzine od 10-20 km/h imalo je 9,34%
učesnika. Prekoračenje brzine od 20-30 km/h imalo je 3,06% učesnika, i evidentirano je da 0,03%
vozača imalo prekoračenje brzine preko 50 km/h.
Evidentirana minimalna brzinina vozila iznosi 20 km/h, a maksimalna 110km/h. Prosječna
brzina dobijena ovim istračivanjem je 46,34 km/h, a ukupan procenat nepoštovanja propisane brzine
na ovim ulicama iznosi 32,89%
4. REZULTATI DOBIJENI METODOM ANKETIRANJA
Što se tiče izloženosti u saobraćaju najveći broj ispitanika(57%) pređe do 10.000km u toku
jedne kalendarske godine. Kaznu za nepoštovanje propisane brzine platilo je 28%,dok 72% ispitanika
nikad nisu platili kaznu.
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Grafikon 20.Stavovi vozača kako voze
Na postavljeno pitanje „kako vozite u naseljnom mejstu?“,najveći procenat ispitanika 45%
odgovorio je da vozi malo brže od propisane brzine,43% je odgovorilo da vozi propisanom brzinoma,
a 12% je odgovorilo da vozi malo sporije od propisane brzine.Ni jedan ispitak nije odgovorio da vozi
malo brže od propisane brzine.
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Grafikon 21.Stavovi vozaca o visini propisane kazne
Na postavljeno pitanje „ da li smatrate da su kazne za prekoračenje brzine niske,visoke ili
odgovarajuće?“ najveći broj ispitanika 57% odgovorilo je da su kazne niske,39% smatra da su kaze
odgovarajuće, a 4% smatra da su odgovarajuće.
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Grafikon 22.Procenat pridržavanj brzine
Na pitanje „zbog čega se pridržavate propisane brzine 98% anketiranih odgovorilo je zbog
sebe i drugih učesnika u saobraćaju,a 2% zbog straha od sankcije.
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Grafikon 23.Prijedlozi mjera dobijeni anketiranjem
Na pitanje „šta bi po mišljenu vozača bilo najbolje uvesti da bi se povećao procenat
poštovanja propisane brzine?“ najveći procenat imalo je rješenje u uvođenju fiksnih radara(92%) ,a
poslije tog rješenja povećati broj policijskih kontrola (89%).
Na pitanje „šta misle koliko metara treba da se zaustave pri brzini od 50 km/h i brzini od 80
km/h“ dobijeni su sledeci rezultati:
Na pitanje koliko je metara potrebno pri brzini od 50km/h odgovor anketiranih bio je da
prosječna dužina zaustavnog puta iznosi 16,6m
Na pitanje koliko je metara potrebno pri brzini od 80 km/h odgovor anketiranih bio je da
prosječna dužina zaustavnog puta iznosi 31,14 m.
5. ZAKLJUČAK
Na osnovu rezultata sprovedenog istraživanja došlo se do zaključka da je izražen veliki procenat
vozača koji nepoštuju propisanu brzinu.Postignute preventivne i represivne mjere nisu adekvatne i
dovoljne da bi se spriječio navedeni problem.Potrebno je više raditi na edukaciji svih učesnika u
saobraćaju.S, obzirom da je jedno od opravdanja nadležnih institucija nedostatak novčanih sredstava
da se ozbiljnije poradi na ovom problemu, na osnovu sprovedenog istraživanja došlo se do zaključka,
da kada bi se naplatile kazne za prekršaje počinjena za tri dana u navedenih šest ulica taj iznos bi bio
oko 19000 KM, koje bi mogli iskoristiti za bolje preventivne mjere.To je samo jedan od koraka u
sprečavanju ovog problema.
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